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АНОТАЦІЯ 

 

 Лихачов Н. С. Парламентські процедури у сфері формування і 

діяльності уряду України та державах-членах Європейського Союзу. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.02  – конституційне право; муніципальне право. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки 

України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерства освіти і науки України. – Київ, 2018. 

 Підготовка дисертаційного дослідження здійснювалась у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка. Захист відбудеться в 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. 

 Дисертація є одним з перших у вітчизняній правовій науці дослідженням, 

присвяченим парламентським процедурам у сфері формування та діяльності 

уряду в Україні та державах-членах Європейського Союзу. Проаналізовано 

конституційно-правову природу парламентських процедур, розглянуто 

особливості конституційно-правового регулювання парламентських процедур 

щодо уряду в країнах Європейського Союзу, надано правову характеристику 

парламентським процедурам щодо формування, контролю за діяльністю та 

парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України. 

Дослідження правової природи парламентських процедур здійснюється 

автором через розкриття властивих їм ознак та на підставі цього дається 

визначення парламентської процедури як самостійного різновиду 

конституційно-правових процедур, що має соціальний характер, 

регламентується відповідними нормативно-правовими актами та іншими 

джерелами права, являє собою унормовану модель алгоритму послідовних 

юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат або 

парламентських органів чи окремих депутатів, та спрямована на досягнення 

певної мети (результату). 
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Враховуючи багатоманітність різновидів парламентських процедур, у 

роботі здійснюється їх класифікація за такими критеріями: джерело закріплення; 

цільове призначення; правові форми діяльності; суб’єкт реалізації; об’єкт 

реалізації; метод правового регулювання; порядок проведення; термін дії; 

тривалість реалізації; зміст. 

За джерелом закріплення автор виділяє парламентські процедури, що 

містяться: а) у нормативно-правових актах (конституції держави, органічних 

законах, регламентах парламенту або палат парламенту, звичайних законах); б)  у 

нормативно-правових договорах; в) мають характер прецеденту; г) існують у 

формі конституційного звичаю. За цільовим призначенням – регулятивні та 

охоронні. За правовими формами діяльності – правотворчі, установчі, 

правозастосовні і контрольні парламентські процедури. За суб’єктом реалізації  –  

внутрішньопарламентські та міжінституційні. За об’єктом реалізації – такі, що 

застосовуються при вирішенні питань, які стосуються внутрішньодержавних 

зносин, та ті, що стосуються зовнішніх зносин. За методом правового 

регулювання – альтернативні та безальтернативні. За порядком проведення 

парламентські процедури – обов’язкові і факультативні. За терміном дії – 

строкові, відносно строкові та безстрокові. За тривалістю реалізації – повні і 

скорочені. За змістом – загальні і спеціальні. Надається розгорнута 

характеристика усіх цих видів парламентських процедур. 

У роботі досліджуються особливості правового регулювання 

парламентських процедур у країнах Європейського Союзу та Україні. 

Зазначається, що  парламентські процедури врегульовані низкою джерел права, 

зокрема: нормативно-правовими актами, нормативно-правовими договорами, 

правовими прецедентами та правовими звичаями. Автором характеризуються ці 

джерела і на підставі їх аналізу досліджуються особливості регулювання 

парламентських процедур щодо формування та діяльності урядів  країн ЄС. 

Враховуючи те, що в більшості держав-членів Європейського Союзу 

застосовується парламентська модель формування уряду, запропоновані такі її 

стадії: перша стадія – призначення голови уряду, яка  натомість представлена 
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декількома моделями та складається з низки підетапів; друга стадія – формування 

уряду – призначення міністрів, також представлена декількома моделями; третя 

стадія – інвеститура – властива не усім вищезазначеним державам, вона має свої 

особливості та види. 

У дослідженні ґрунтовно аналізуються процедури здійснення 

парламентського контролю за діяльністю уряду,  під якими розуміється різновид 

конституційно-правових процедур, що являють собою чітко визначену 

конституцією та законами унормовану модель алгоритму послідовних юридично 

значущих процесуальних дій парламенту, його палат або парламентських органів, 

депутатів, спрямованих на перевірку діяльності вищого органу виконавчої влади 

на відповідність законодавству держави, та наслідками яких, у разі виявлення 

порушень, є застосування відповідних санкцій. Зосереджена увага на процедурах  

реалізації таких форм парламентського контролю, як: депутатські запити, 

звернення і запитання; інтерпеляція; діяльність парламентських комітетів, 

тимчасових слідчих комісій (парламентські розслідування); звіти уряду; 

парламентські слухання та дебати; контрольні повноваження щодо нормотворчої 

діяльності уряду (контроль за делегованим законодавством). 

Також у роботі надано визначення та аналізуються ознаки парламентських 

процедур щодо притягнення до відповідальності уряду в державах-членах 

Європейського Союзу. Розглядаються такі основні форми парламентської 

відповідальності уряду, як: вотум недовіри (резолюція осуду), вотум довіри або 

резолюція довіри (відмова в довірі уряду внаслідок ініціювання ним такого 

питання) та імпічмент. 

На підставі аналізу вітчизняного законодавства, характеризуються 

парламентські процедури у сфері формування та діяльності Кабінету Міністрів 

України. Зокрема, аналізується парламентська модель формування Кабінету 

Міністрів України; досліджуються процедури реалізації форм парламентського 

контролю, передбачені Конституцією та  законами України; дається визначення 

процедури парламентської відповідальності Кабінету Міністрів України та 

розглядається її форма – резолюція недовіри. 
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Результати характеристики особливостей конституційно-правового 

регулювання парламентських процедур щодо формування та функціонування 

Кабінету Міністрів України свідчать про необхідність удосконалення 

вітчизняного законодавства, що має сприяти усуненню наявних протиріч та 

підвищенню ефективності у формуванні Кабінету Міністрів України, контролі за 

його діяльністю, застосуванні парламентської відповідальності уряду і, 

відповідно, ефективності функціонування не тільки вищого органу виконавчої 

гілки влади, а й усього національного механізму держави. 

Ключові слова: парламент, парламентські процедури, уряд, Кабінет 

Міністрів України, держави-члени Європейського Союзу, формування уряду, 

інвеститура, контрольні парламентські процедури, парламентська 

відповідальність уряду, вотум недовіри. 

 

SUMMARY 

Lykhachov N. S. Parliamentary procedures regarding the formation and 

functioning of the government in Ukraine and in European Union member states. 

– Retaining manuscript rights. 

Dissertation for the degree of legal sciences, speciality – 12.00.02 constitutional 

law; municipal law. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2018. 

This dissertation was written at the Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. It will be defended at the Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

This dissertation is the first research in the domestic legal science devoted to 

parliamentary procedures regarding the formation and functioning of the government in 

Ukraine and in European Union member states. The legal constitutional nature of 

parliamentary procedures is analysed, the peculiarities of legal constitutional regulations 

of parliamentary procedures in EU member states are considered, the legal characteristic 

of parliamentary procedures is given in regards of formation, activity control and 

parliamentary responsibility of the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
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The research of the legal nature of parliamentary procedures is done by disclosing 

the inherent features of the procedures. Based on such grounds, the definition of 

parliamentary procedures as an independent type of constitutional and legal procedures 

that has social character, regulated by the relative legal normative acts and other sources 

of law, that is a standardized model of the algorithm of consecutive legally significant 

procedural actions of the Parliament, its chambers or parliamentary bodies or deputies 

and is aimed at achieving a certain goal (result) is given. 

Taking into account the diversity of varieties of parliamentary procedures, their 

classification is carried out according to the following criteria: source of consolidation; 

purpose; legal forms of activity; subject of implementation; object implementation; 

method of legal regulation; the order of conducting; validity; duration of 

implementation; content. 

According to the source of consolidation, the author allocates parliamentary 

procedures contained in: a) in regulatory legal acts (constitutions of the state, organic 

laws, regulations of parliament or chambers of parliament, ordinary laws); b) in 

normative legal agreements; c) have the character of a precedent; d) exist in the form of 

a constitutional tradition. For the intended purpose – regulatory and security. Under the 

legal forms of activity – law-making, constituent, law-enforcement and control 

parliamentary procedures. By the subject of implementation –  internal-parliamentary 

and inter-institutional. By the object of implementation – those used in dealing with 

issues relating to internal relations and those relating to external relations. By the 

method of legal regulation – alternative and non-alternative. By procedure, 

parliamentary procedures are mandatory and optional. Over the term of validity – term, 

relatively long term and indefinite. By the duration of implementation – complete and 

shortened. By content – general and special. A detailed description of all these types of 

parliamentary procedures is provided. 

The paper examines the peculiarities of legal regulation of parliamentary 

procedures in the European Union member states and Ukraine. It is noted that 

parliamentary procedures are regulated by a number of sources of law, in particular: 

normative legal acts, normative legal agreements, legal precedents and legal customs. 
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The author describes these sources and on the basis of their analysis, the peculiarities of 

regulation of parliamentary procedures concerning formation and activity of the 

governments of the EU member states are studied. Taking into consideration that the 

majority of European Union member states use the parliamentary model for government 

formation, the following stages are proposed: the first stage is the appointment of a 

government head, which in turn is represented by several models and consists of a 

number of sub-stages; second stage of government formation – appointment of 

ministers, also represented by several models; the third stage – investiture – is not a 

characteristic of all the above-mentioned states, it has its own peculiarities and kinds. 

The study thoroughly analyses the procedures for exercising parliamentary 

control over the government’s activities, which refers to a type of legal constitutional 

procedures which are a clearly defined by constitution and laws the standardized model 

of the algorithm of consecutive legally significant procedural acts of the Parliament, its 

chambers or parliamentary bodies, deputies aimed at verification the activities of a 

higher executive body for compliance with the legislation of the state, and the 

consequences of which, in the event of violations, is the application of the appropriate 

sanctions. Attention is paid to the procedures of implementing such forms of 

parliamentary control as: deputy requests, appeals and questions; interpellation; the 

functioning of parliamentary committees, temporary investigative commissions 

(parliamentary inquiries); government reports; parliamentary hearings and debates; 

supervisory powers over normative activities of the government (control over delegated 

legislation). 

The paper also defines and analyses the features of parliamentary procedures for 

bringing to responsibility the governments in the European Union member states. The 

following main forms of parliamentary responsibility of the government are considered: 

a vote of no confidence (resolution of condemnation), a vote of confidence or a 

resolution of trust (denial of trust of the government as a result of initiating such 

question) and impeachment. 

Based on the analysis of domestic legislation, parliamentary procedures are 

described in the area of formation and functioning of the Cabinet of Ministers of 
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Ukraine. In particular, the parliamentary model of formation of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine is analysed; the procedures of implementation of the forms of parliamentary 

control provided by the Constitution and laws of Ukraine are researched; the procedure 

for parliamentary accountability of the Cabinet of Ministers of Ukraine is defined and 

its form is considered – a resolution of distrust. 

The detailed description of features of the legal constitutional regulation of 

parliamentary procedures for the formation and functioning of the Cabinet of Ministers 

of Ukraine led to a conclusion about the need to improve national legislation, that 

should help to eliminate existing contradictions and increase efficiency in the formation 

of the Cabinet of Ministers of Ukraine, control over its activities, the use of 

parliamentary responsibility of the government and as a result, the effective functioning 

of not only the senior executive branch but the whole national mechanism of the state. 

Key words: parliament, parliamentary procedures, government, Cabinet of 

Ministers of Ukraine, European Union member states, government formation, 

investiture, parliamentary control procedures, parliamentary responsibility of the 

government, vote of no confidence. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Прийняття Конституції 

України стало тим основоположним актом, який визначив основні напрямки 

розвитку нашої держави на майбутнє як демократичної, соціальної та правової, а 

також сприяв формуванню найбільш оптимальної моделі організації державної 

влади, з огляду на принципи її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. 

Визначивши Верховну Раду України єдиним органом законодавчої влади та 

закріпивши за нею законодавчу функцію як пріоритетну, Конституція України 

передбачила право здійснення парламентом й інших важливих функцій, зокрема 

установчої і функції парламентського контролю. Реалізація вітчизняним 

законодавчим органом вищезазначених функцій здійснюється шляхом певної 

послідовності унормованих дій парламенту, які охоплюють собою парламентські 

процедури. У зв’язку з цим, актуальним є дослідження їх правової природи, а 

також парламентських процедур щодо формування та діяльності Кабінету 

Міністрів України як вищого органу виконавчої влади. 

Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлюється й тією 

обставиною, що обраний Україною шлях до євроінтеграції має стати 

додатковим фактором зміцнення демократії, наближення до ідеалу правової та 

соціальної держави. Крім того, так як більшість держав-членів Європейського 

Союзу представлені парламентськими або змішаними формами правління, їх 

досвід щодо застосування різних парламентських процедур у сфері формування та 

діяльності уряду може бути вельми корисним для вітчизняної практики 

державотворення. 

Зазначене свідчить про важливість проведення комплексного дослідження 

заявленої проблематики, а також вироблення науково обґрунтованих пропозицій 

щодо удосконалення парламентських процедур стосовно формування та 

діяльності Кабінету Міністрів України. Необхідність дослідження 

парламентських процедур у сфері формування та діяльності уряду визначена і 

нинішнім станом вітчизняної практики державотворення, а також відсутністю 
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поглибленої й всебічної теоретичної розробки цієї проблеми в галузі науки 

конституційного права. Це свідчить про наукову та практичну значущість, 

актуальність і перспективність дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційного дослідження сформульована і виконана в межах та відповідно до 

Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки, визначених 

Стратегією розвитку Національної академії правових наук України на 2016–2020 

роки, й відповідно до Плану науково-дослідної роботи кафедри конституційного 

права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка досліджується 

на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка з 1 січня 2016 р. по 31 грудня 2020 р. Тему дисертаційного дослідження 

затверджено рішенням вченої ради юридичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 8 від 25 квітня 

2016 року). 

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційного дослідження полягає 

у тому, щоб на основі аналізу відповідних теоретичних розробок вітчизняних та 

зарубіжних науковців, законодавства України і держав-членів Європейського 

Союзу дослідити конституційно-правову природу парламентських процедур, 

особливості парламентських процедур щодо функціонування уряду в державах-

членах Європейського Союзу і Україні, та на цій основі розробити пропозиції й 

рекомендації щодо удосконалення парламентських процедур у сфері формування 

і діяльності Кабінету Міністрів України. 

Для досягнення зазначеної мети, необхідно розв’язати такі основні завдання 

дослідження, зокрема: 

– визначити та розкрити ознаки й зміст парламентських процедур і на цій 

основі виробити авторську дефініцію їх поняття;  

– дослідити види парламентських процедур; 
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– розкрити особливості правового регулювання парламентських процедур у 

державах-членах Європейського Союзу та Україні; 

– розглянути парламентські процедури щодо формування уряду в 

державах-членах Європейського Союзу; 

– проаналізувати контрольні парламентські процедури за діяльністю уряду 

в державах-членах ЄС; 

– дослідити процедури парламентської відповідальності урядів в 

державах-членах Європейського Союзу; 

– охарактеризувати особливості конституційно-правового регулювання 

парламентських процедур щодо формування Кабінету Міністрів України; 

– виявити та проаналізувати специфіку реалізації контрольних 

парламентських процедур за діяльністю уряду України; 

– з’ясувати і розкрити  процедуру парламентської відповідальності Кабінету 

Міністрів України; 

– сформулювати та викласти власні пропозиції стосовно можливих шляхів  

удосконалення вітчизняного законодавства у сфері конституційно-правового 

регулювання парламентських процедур щодо формування і діяльності Кабінету 

Міністрів України. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

конституційно-правового регулювання і реалізації парламентських процедур. 

Предмет дослідження становлять парламентські процедури у сфері 

формування і діяльності уряду в Україні та державах-членах Європейського 

Союзу. 

Методи дослідження. Методологічну основу дисертації становить 

сукупність загальнонаукових і спеціальних методів наукового пізнання. В основу 

дослідження закладений філософський метод діалектики. Для вирішення 

поставлених завдань використано також такі методи як логіко-семантичний, 

системно-структурний, формально-юридичний, порівняльно-правовий, історико-

правовий та інші методи пізнання процесів і явищ. 
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З використанням логіко-семантичного методу поглиблено понятійний 

апарат, зокрема вдосконалено розуміння таких термінів, як «парламентська 

процедура», вироблено авторські визначення «контрольні парламентські 

процедури», «парламентські процедури щодо відповідальності уряду» та ін. 

(підрозділи 1.1, 1.2, 2.1). Формально-юридичний метод застосовано для аналізу 

взаємозв’язку таких правових категорій, як «юридична процедура», 

«конституційно-правова процедура» та «парламентська процедура» (підрозділ 

1.1). Порівняльно-правовий метод використано для порівняння нормативно-

правового регулювання парламентських процедур у державах-членах 

Європейського Союзу та Україні і тенденції їх розвитку (підрозділ 1.3), а також 

дослідження парламентських процедур щодо формування і діяльності уряду в цих 

державах (підрозділи 1.3, 2.1–2.3). Із застосуванням системно-структурного 

методу було досліджено реалізацію парламентських процедур щодо формування, 

контролю за діяльністю та відповідальністю уряду в Україні (підрозділи 3.1–3.3). 

Кожен із охарактеризованих методів використовується в органічному 

поєднанні з іншими, що дало змогу сформувати цілісну методологічну систему 

дослідження, яка натомість зумовила всебічність, повноту та об’єктивність 

отриманих результатів. 

Нормативною основою дослідження стали Конституція України, Регламент 

Верховної Ради України, закони України, рішення Конституційного Суду 

України, національні нормативно-правові акти підзаконного характеру, 

конституції, органічні закони, регламенти парламентів (палат парламентів), 

звичайні закони, конституційно-правові звичаї, прецеденти, підзаконні 

нормативно-правові акти зарубіжних країн, які регулюють парламентські 

процедури. 

Теоретичною основою роботи є праці вітчизняних учених-правників:             

М. О. Баймуратова, Ю. Г. Барабаша, О. В. Батанова, О. П. Васильченко,                        

А. З. Георгіци, І. В. Грищенко, О. П. Євсєєва,  В. С. Журавського, А. М. Колодія, 

К. О. Колесник, О. О. Майданник, О. В. Марцеляка, Р. С. Мартинюка,                          

Н. А. Мяловицької, Р. М. Павленка, В. Ф. Погорілка, С. Г. Серьогіної,                            
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І. Є. Словської, О. В. Совгирі, Ю. М. Тодики,  В. М. Шаповала, Ю. С. Шемшученка,  

О. Ф. Фрицького, О. Н. Ярмиша; а також зарубіжних учених-юристів: 

В. В. Маклакова, Г. М. Роберта, І. Н. Рязанцева, М. С. Смольянова, І. М. Степанової, 

М. К. Топоркової, Б. М. Топорніна та ін. Роботи цих учених створили методологічну 

та науково-теоретичну базу для проведення аналізу парламентських процедур щодо 

функціонування уряду України та урядів держав-членів Європейського Союзу, 

визначення проблемних питань їх реалізації. 

Наукова новизна одержаних результатів визначається тим, що робота є 

однією з перших спроб комплексно, з використанням сучасних методів пізнання, 

урахуванням новітніх досягнень науки конституційного права дослідити 

парламентські процедури у сфері формування та діяльності уряду в Україні та 

державах-членах Європейського Союзу, визначити проблемні питання, що 

виникають при реалізації парламентських процедур щодо Кабінету Міністрів 

України та сформулювати авторське бачення шляхів їх вирішення. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку нових 

наукових положень, висновків, рекомендацій, зокрема: 

вперше: 

– репрезентовано поняття контрольних парламентських процедур за 

діяльністю уряду як різновиду конституційно-правових процедур, що являють 

собою чітко визначену конституцією та законами унормовану модель алгоритму 

послідовних юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат або 

парламентських органів, депутатів, спрямованих на перевірку діяльності вищого 

органу виконавчої влади на відповідність законодавству держави, та наслідками 

яких, у разі виявлення порушень, є застосування відповідних санкцій; 

– сформульовано поняття парламентських процедур притягнення до 

відповідальності уряду, під якими слід розуміти різновид конституційно-правових 

процедур, що являють собою чітко визначену конституцією та законами 

унормовану модель алгоритму послідовних юридично значущих процесуальних 

дій парламенту (палати парламенту), спрямованих на прийняття рішення про 
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відставку уряду або його окремих членів з метою забезпечення стабільності та 

ефективності функціонування виконавчої влади; 

– запропоновано авторську інтерпретацію зумовленості процесів 

конституційної модернізації парламентських процедур у сфері формування і 

діяльності Кабінету Міністрів України реалізацією стратегічної мети України на 

поступове набуття повноправного членства в Європейському Союзі; 

– визначено напрями удосконалення конституційно-правового регулювання 

парламентських процедур у сфері формування і діяльності уряду України з метою 

подолання конституційних криз у сфері розподілу та здійснення публічно-

владних повноважень і запропоновано внести зміни до Конституції та 

законодавства України, передбачивши інститут резолюції недовіри окремому 

члену Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України та можливість постановки питання про прийняття 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України більше одного разу протягом 

однієї сесії або року з дня затвердження Програми діяльності уряду у тому разі, 

якщо пропозиція щодо цього питання буде винесена більшістю, а прийнята 2/3 від 

конституційного складу Верховної Ради України; 

удосконалено: 

–  визначення Регламенту Верховної Ради України як передбаченого 

Конституцією України нормативно-правового акту, який приймається 

парламентом та закріплює порядок роботи Верховної Ради України, формування 

її внутрішніх органів та державних органів, в утворенні яких бере участь єдиний 

орган законодавчої влади, процедури розгляду інших питань, віднесених до його 

повноважень; 

– поняття парламентської процедури як самостійного різновиду 

конституційно-правових процедур, що має соціальний характер, 

регламентується відповідними нормативно-правовими актами та іншими 

джерелами права, являє собою унормовану модель алгоритму послідовних 

юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат або 
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парламентських органів чи окремих депутатів та спрямована на досягнення певної 

мети (результату); 

– наукові позиції щодо визначення певних етапів (стадій) процедури 

формування уряду, зокрема: призначення голови уряду, призначення міністрів, 

інвеститура. Зроблено висновок, що ці етапи представлені різними моделями та 

складаються з низки взаємопов’язаних  між собою підетапів; 

– дефініцію парламентської інвеститури уряду як процедури надання 

парламентом (нижньою палатою парламенту) довіри голові уряду або всьому його 

складу у формі затвердження програми діяльності уряду або надання згоди на 

його призначення; 

– характеристику ознак парламентської відповідальності уряду та 

визначення на підставі цих ознак її поняття як відповідальності, яка може мати як  

юридичний, так і політичний характер, полягає в прийнятті парламентом рішення 

щодо відставки уряду або його окремих членів  в порядку і формах, передбачених 

конституцією та законами держави з метою забезпечення стабільності та 

ефективності функціонування виконавчої влади; 

– наукові позиції щодо наявності певних обмежень відносно застосування 

механізму парламентської відповідальності уряду у формі вотуму недовіри 

(резолюції осуду) для забезпечення політичної стабільності й попередження 

занадто частої зміни урядів; 

дістали подальшого розвитку: 

– теоретико-правове дослідження ознак парламентських процедур, зокрема: 

соціальний характер; самостійний різновид конституційно-правових процедур; 

нормативна визначеність; структурований характер; спрямованість на досягнення 

певної мети, результату; 

– класифікація парламентських процедур за такими критеріями: джерелом 

закріплення; цільовим призначенням; правовими формами діяльності; суб’єктом 

реалізації; об’єктом (сферою реалізації); методом правового регулювання; 

порядком проведення (здійснення); терміном дії; тривалістю реалізації; змістом; 
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– класифікація інституту інвеститури уряду за такими критеріями: форми 

реалізації парламентської інвеститури; суб’єкт отримання інвеститури; строк її  

отримання; обов’язковість одержання; 

– дослідження процедур здійснення парламентського контролю за 

виконавчою владою через  депутатські запити, звернення і запитання; 

інтерпеляцію; діяльність парламентських комітетів, тимчасових слідчих комісій 

(парламентські розслідування); звіти уряду; парламентські слухання та дебати; 

контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду (контроль за 

делегованим законодавством); 

– порівняльно-правовий аналіз такої форми парламентської 

відповідальності урядів в державах-членах Європейського Союзу як вотум 

недовіри (резолюція осуду); 

– аналіз законодавства України, що закріплює процедури формування 

Верховною Радою України Кабінету Міністрів України, порядок здійснення нею 

контролю за його діяльністю та процедури парламентської відповідальності 

уряду, на підставі чого запропоновані зміни до Конституції України, Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» та Регламенту Верховної Ради України. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науково-теоретичний, так і практичний інтерес: 

– у науково-дослідній сфері – основні положення та висновки дисертації 

можуть бути застосовані для подальших досліджень парламентських процедур, 

конституційно-правового статусу Верховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України; 

– у правотворчості – сформульовані в дисертації висновки та рекомендації 

можуть бути використані для удосконалення положень Регламенту Верховної 

Ради України, Закону України «Про Кабінет Міністрів України», інших 

нормативно-правових актів відповідно до поданих у роботі пропозицій (довідка 

Верховної Ради України від 15 березня 2018 р.); 
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– у правозастосовній діяльності – у роботі Верховної Ради України та 

Кабінету Міністрів України, формуванні правової культури політичних і 

громадських діячів; 

– у навчальному процесі – матеріали дисертації можна застосовувати при 

підготовці підручників та навчальних посібників і викладанні дисциплін 

«Конституційне право України», «Конституційне процесуальне право України», 

«Парламентське право», «Вищі органи сучасної держави», «Сучасні проблеми 

конституційного права» та інших дисциплін й спецкурсів конституційно-

правового характеру. 

Апробація результатів дисертації. Підсумки розробки проблеми загалом, 

окремі її аспекти, одержані узагальнення і висновки були оприлюднені 

дисертантом на міжнародних науково-практичних конференціях, зокрема: 

Міжнародній науково-практичній конференції «Правоохоронна функція держави: 

теоретико-методологічні та історико-правові проблеми» (м. Харків, 25 листопада 

2016 р., тези опубліковано), ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Закарпатські правові читання» (м. Ужгород, 20–22 квітня 2017 р., тези 

опубліковано),  Х Міжнародній науково-практичній конференції «Закарпатські 

правові читання» (м. Ужгород, 19–21 квітня 2018 р., тези опубліковано), 

Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р., тези опубліковано). 

Публікації. Основні положення та результати дисертаційного дослідження 

відображено у 5 наукових статтях, опублікованих у наукових фахових виданнях 

та зарубіжних збірниках наукових праць, а також трьох тезах доповідей та 

наукових повідомлень на науково-практичних конференціях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, трьох 

розділів, що об’єднують дев’ять підрозділів, висновків і списку використаних 

джерел. Повний обсяг дисертації становить 223 сторінки, обсяг основного тексту 

дослідження – 204 сторінки. Список використаних джерел складається з 187 

найменувань і займає 17 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ПРИРОДА  

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР 

 

 

1.1 Поняття, ознаки  та зміст парламентських процедур 

 

Повернення України до парламентсько-президентської форми правління 

зумовило суттєву зміну конституційно-правового статусу парламенту, сприяло  

втіленню у вітчизняну теорію та практику функціонування законодавчого органу 

України загальновизнаних світових цінностей парламентаризму. У зв’язку з цим, 

актуальним є питання дослідження діяльності українського парламенту порівняно 

з роботою парламентів держав-членів Європейського Союзу, як в аспекті 

майбутньої перспективи вступу України до ЄС і адаптації практики 

європейського парламентаризму у діяльність Верховної Ради України, так з точки 

зору впровадження європейських парламентських цінностей у роботу 

національного законодавчого органу. 

Особливо актуальним в цьому плані, з огляду на практику вітчизняного 

державотворення, тих політичних криз, які час від часу мають місце в Україні, є 

дослідження парламентських процедур у сфері формування і діяльності уряду. 

Сам термін процедура (фр. procedure, від лат. ргосеdo – просуваюсь) – 

означає встановлений порядок ведення, розгляду певних справ та їх вирішення. 

Новий тлумачний словник української мови поняття «процедура» визначає як 

офіційно встановлений чи усталений порядок здійснення, виконання або 

оформлення чого-небудь; низка яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь [110, 

63]. У Великому юридичному словнику процедуру визначено як установлений 

порядок ведення, розгляду будь-яких справ [8, с. 566]. 

Загалом це поняття є багатогранним і за своїм змістом вживається в 

різноманітних значеннях та контекстах. Але найбільш суттєвого поширення 

поняття «процедура» отримало в юриспруденції, де воно набуває таких 
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специфічних властивостей, як урегульованість нормами права, структурованість 

правовими відносинами, спрямованість на правовий результат тощо. Поява таких 

нових ознак, а точніше кажучи, видозміна вже наявних, під впливом особливого 

правового середовища є підставою для появи правової процедури [118, с. 14]. 

У юридичній науці поняття «процедура» досліджувалось ученими різних 

галузей права. Найчастіше юридичну процедуру розглядають як специфічне 

правовідношення [7, с. 9].  Зокрема, російська дослідниця Т. Ю. Баришпольська 

під юридичною процедурою розуміє систему правових відносин, яка складається 

у певній послідовності, спрямована на досягнення правового результату, що може 

виражатися у формуванні юридичних норм, створенні або припиненні нових 

суб’єктів права, попередженні правопорушень або у виникненні, зміні, реалізації 

або припиненні певних правовідносин чи інших правових наслідках [7, с. 9]. На 

думку В. М. Щеглова, правову процедуру становлять лише певні правовідносини, 

тому що останні, будучи різновидом суспільних відносин, уже містять у собі 

поведінку суб’єктів [180, с. 107]. Р. С. Алімов, досліджуючи поняття 

«адміністративна процедура», зазначає, що правова (юридична) процедура – це 

система правових відносин, що складаються у певній послідовності, направлені на 

досягнення правового результату, який може виражатися у формуванні 

юридичних норм, утворенні або припиненні певних відносин (головних для 

процедури), запобіганні правопорушенням, а також в інших правових 

наслідках  [2, с. 19–20]. 

Також під юридичною процедурою розуміють систему послідовно 

здійснюваних дій [9, с. 51]. Зокрема, на думку Є. О. Ігнатова, процедура може 

бути визначена як сукупність послідовних дій, які регламентарно встановлені для 

реалізації суб’єктами своїх конституційних повноважень і функцій [33, с. 12]. 

Деякі науковці стверджують, що юридична процедура – це нормативно 

встановлений порядок здійснення дій [84, с. 5–31; 170, с. 3–9; 25, с. 14]. Так,          

О. П. Євсєєв, досліджуючи процедури в конституційному праві Україні, зазначає: 

«процедура виступає як своєрідна нормативна модель здійснення юридично 

значущої діяльності, але не як сама ця діяльність... процедура становить не 
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правовідношення, а певний порядок вчинення юридичних дій, спрямованих, 

передусім, на реалізацію відповідного правового відношення [25, с. 14]. 

Цей же автор під конституційно-правовою процедурою розуміє різновид 

юридичної процедури, що спрямований на досягнення конституційно-правового 

результату, який виражається у формуванні конституційно-правових норм, 

утворенні або припиненні існування суб’єктів конституційного права, 

попередженні правопорушень у конституційно-правовій сфері або у виникненні, 

реалізації, зміні чи припиненні певного конституційного правовідношення [24,          

с. 7]. Критерієм, що дозволяє виділити конституційно-правові процедури з усього 

розмаїття юридичних процедур, О. П. Євсєєв називає конституційно-правовий 

результат, на досягнення якого спрямована конституційна процедура [24, с. 7]. 

Продовжуючи такий підхід, можна стверджувати, що за суб’єктами 

реалізації, конституційно-правові процедури можна класифікувати на ті, що 

відносяться до глави держави, уряду, органу конституційного контролю, інших 

державних органів, внесення змін до конституції тощо. Ті конституційно-правові 

процедури, що відносяться до парламенту, в науці конституційного права 

отримали назву «парламентські процедури». 

За словами відомого дослідника парламентського права  Г. М. Роберта, 

термін «парламентська процедура» означає ту сукупність правил і звичаїв, на 

підставі якої чинилися справи в англійському парламенті [148,  с. 24]. 

Досліджуючи правову природу та порядок реалізації парламентських 

процедур, вітчизняні вчені-конституціоналісти розуміють здійснення функцій або 

окремих дій парламенту й парламентських органів [121, с. 334–344]; процес 

забезпечення, організаційний чинник функціонування парламенту з метою 

здійснення його конституційних функцій і повноважень; процесуальний порядок, 

форми і методи прийняття рішень, зміст яких спрямовано на реалізацію 

парламентських функцій [153, с. 33]; сукупність послідовних дій, спрямованих на 

виконання парламентом своїх функцій [15, с. 136]; сукупність самостійно 

розроблених парламентом правил, встановлених прийомів та засобів, які 

регулюють організаційно-правові аспекти його діяльності, сприяють реалізації 
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конституційних принципів державного механізму та забезпечують конструктивну 

та безперебійну роботу законодавчого органу [37, с. 23–34]; нормативно 

визначений процес реалізації парламентом прав і обов’язків, що складають в 

сукупності його компетенцію з метою забезпечення ефективного регулювання 

суспільних відносин, глибокої поступальної їх трансформації [20, с. 46] тощо. 

Тому у вітчизняній науці конституційного права немає єдиної думки щодо 

розуміння парламентських процедур. Враховуючи вищезазначене, необхідно 

систематизувати наукові підходи вітчизняних та зарубіжних науковців щодо 

розуміння правової природи парламентських процедур, і через виокремлення та 

аналіз їх ознак, властивостей парламентських процедур запропонувати власну їх 

дефініцію. 

Парламентські процедури характеризуються такими рисами: 

1) соціальний характер. Вони є різновидом інших соціальних процедур і 

стосуються широкої сфери людської життєдіяльності. Прикладом інших 

соціальних процедур можна вважати ритуали, церковні обряди, правила етикету, 

процедури проведення соціологічних та політологічних досліджень, тощо. 

Соціальний характер парламентських процедур полягає в тому, що саме вони 

безпосередньо сприяють реаліції в життя суспільства найважливіших 

конституційних принципів, які покладено в основу функціонування державного 

механізму та розвитку громадянського суспільства [94, с. 62–65]; 

2) становлять собою самостійний різновид конституційно-правової 

процедури, яка натомість є різновидом юридичної процедури. Враховуючи це, 

парламентські процедури наділені властивостями конституційних процедур. 

Зокрема, процедурні приписи, здебільшого, адресуються суб’єктам владних 

відносин, мають, зазвичай, імперативний характер та спрямовані на досягнення 

результату, що є публічним, конституційно-правовим; 

3) нормативною визначеністю, регламентуються відповідними 

процедурними нормами права. Засобом здійснення такої регламентації є 

процедурні норми конституційного права, що об’єктивують певний порядок 
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реалізації учасниками конституційно-правових відносин своїх прав, обов’язків, 

повноважень тощо. 

Основу нормативно-правового регулювання парламентських процедур 

становить конституція держави. Так, у Конституції України використовується 

термін «процедура» під час визначення порядку усунення Президента України з 

поста глави держави, тобто оголошення йому імпічменту, визначення порядку 

розгляду, ухвалення або набрання чинності законами України та іншими 

правовими актами; у Конституціях Польської Республіки (ст. ст. 118–122) та Італії 

(ст. ст. 71–73) цей термін також згадується при закріпленні порядку прийняття 

законів. 

Здебільшого, конституції містять норми лаконічного і загального характеру, 

які встановлюють лише базові засади правового регулювання процедур та  

відсилають до положень інших нормативних правових актів, зокрема регламенту 

парламенту або регламентів його палат. Так, згідно зі ст. 112 Конституції 

Польської Республіки, внутрішню організацію і порядок роботи Сейму, а також 

порядок формування та діяльності його органів, так само як і спосіб виконання 

конституційних і законних обов’язків державних органів щодо Сейму, визначає 

регламент Сейму, що приймається Сеймом [79]; відповідно до ст. 72 Конституції 

Іспанії, палати встановлюють свої регламенти, стверджують самостійно свої 

бюджети і за взаємною згодою визначають статус технічного персоналу 

Генеральних Кортесів [58]. 

Своєрідними є парламентські процедури у країнах з англосаксонською 

системою права, де парламентська процедура визначається не тільки як 

сукупність правил, але і сукупність правових звичаїв та прецедентів. Таке 

тлумачення властиве, насамперед, для англійського парламенту, де норми 

парламентських дебатів складають частину неписаної конституції. У деяких 

випадках застосовуються звичаї і в діяльності інших парламентів держав-членів 

Європейського Союзу, наприклад, Франції; 

4) складаються із певної послідовності дій суб’єктів їх реалізації, тобто 

становлять певну сукупність дій парламенту, його палат, парламентських органів. 
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Такі дії здійснюються у певній послідовності і натомість пронизані глибокою 

внутрішньою єдністю, яка може бути простою, такою, що складається з декількох 

взаємозумовлених юридично значимих дій і рішень суб’єктів, пов’язаних 

єдиними цілями і задачами (ці дії і рішення поділяються на певні стадії, які, окрім 

спільних цілей і завдань, мають свої конкретні цілі, завдання і коло учасників), 

або складною, такою що складається з цілого комплексу взаємопов’язаних 

процедур. 

Дійсно, якщо дослідити зміст тієї або іншої парламентської процедури, то 

можна зробити висновок, що вона неможлива без вчинення певних юридично 

значущих дій. Наприклад, в межах процедури винесення резолюції недовіри 

Верховною Радою України Кабінету Міністрів України, такі дії, відповідно до 

Регламенту Верховної Ради України, будуть полягати в: а) підготовці до розгляду 

Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. На 

цьому етапі, відповідно до ч. 1 ст. 231 Регламенту Верховної Ради України, 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України виноситься на розгляд 

Верховної Ради за пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів від 

конституційного складу Верховної Ради, підтриманою їх підписами. Це питання 

належить до порядку денної сесії Верховної Ради без голосування [141]. Після 

цього комітети, відповідно до предметів їх відання, не пізніш, як у чотириденний 

строк, формулюють і направляють через Апарат Верховної Ради питання до 

Кабінету Міністрів України, на які вони хотіли б отримати відповіді до розгляду 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. Далі Кабінет Міністрів 

України у триденний строк після отримання зазначених запитань від комітетів 

направляє комітетам відповіді на них. Узагальнений варіант інформації Кабінету 

Міністрів України разом з відповідями на запитання, що надійшли від комітетів, 

направляється до Апарату Верховної Ради, після чого у терміновому порядку 

надається народним депутатам [141]. Після отримання відповідей на поставлені 

запитання, комітети розглядають питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України на своїх засіданнях; б) розгляді Верховною Радою питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України. Цей етап, відповідно до ст. 232 
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Регламенту Верховної Ради України, починається з доповіді народного депутата, 

уповноваженого з числа народних депутатів, які ініціювали питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України. Після закінчення доповіді, 

доповідач протягом 45 хвилин відповідає на усні запитання представників 

депутатських фракцій (депутатських груп) та інших народних депутатів. Після 

закінчення відповідей на запитання, слово для виступу до 45 хвилин надається 

Прем’єр-міністру України, а за його відсутності з поважних причин – Першому 

віце-прем’єр-міністру України. Після доповіді та відповідей на запитання, слово 

для виступу надається представникам комітетів та депутатських фракцій 

(депутатських груп). Після закінчення обговорення проводиться голосування 

щодо прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України. Резолюція 

недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за неї 

проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу 

Верховної Ради [141]. 

Процедура формування уряду Республіки Італія, відповідно до ст. ст. 92–94 

Конституції Республіки Італія, складається з таких послідовних дій: а)  Президент 

Республіки призначає Голову Ради міністрів і, за його пропозицією, міністрів. 

Голова Ради міністрів і міністри до вступу на посаду приводяться до присяги 

Президентом Республіки; б) не пізніше десяти днів після сформування, Уряд 

представляється палатам для отримання довіри. Голосування однієї або обох 

палат проти будь-якого пропозиції Уряду необов’язково має наслідком його 

відставку [59]. 

Законодавча процедура парламенту Польщі складається з таких дій: 

а) законодавча ініціатива, що належить депутатам, Сенату, Президенту 

Республіки і Раді Міністрів а також групі, чисельністю не менше 100 000 

громадян, які мають право обирати до Сейму; б) розгляд проекту закону Сеймом в 

трьох читаннях та прийняття  закону простою більшістю голосів у присутності не 

менше половини законного числа депутатів, якщо Конституція не передбачає 

іншу більшість; в)  Закон, прийнятий Сеймом, Маршал Сейму передає Сенату; г) 

Сенат протягом 30 днів з дня передачі закону може прийняти його без змін, 
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прийняти поправки або відхилити його загалом. Якщо Сенат протягом 30 днів з 

дня передачі закону не прийме відповідної постанови, закон вважається 

прийнятим в редакції, прийнятій Сеймом; ґ) Маршал Сейму направляє прийнятий 

закон Президенту Республіки для підписання; д) Президент Республіки підписує 

закон протягом 21 дня з дня подання і дає розпорядження опублікувати його в 

«Журналі Законів Польської Республіки» (ст. ст. 118–121 Конституції Республіки 

Польща); 

5) спрямовуються на досягнення певної мети, а в результаті їх здійснення 

досягається певний результат. 

Загалом, дослідники юридичної процедури зауважують, що правові приписи 

складають правову процедуру тільки у тому випадку, якщо будуть спрямовані на 

досягнення певної правової мети [24, с. 40]; юридичні норми повинні бути 

спрямовані на досягнення загального для них правового результату, що 

виражається у конкретних правових наслідках [25, с. 20]. Сукупність правових 

норм, що становлять юридичну процедуру, спрямована саме на досягнення 

правового результату, що виступає кінцевою метою юридичної процедури. 

Аналізуючи конституційно-правові процедури, О. П. Євсєєв додає, що 

конституційно-правова процедура спрямована на досягнення конституційного-

правового результату, який виражається у формуванні конституційно-правових 

норм, утворенні або припиненні існування суб’єктів конституційного права, 

попередженні правопорушень у конституційно-правовій сфері або у виникненні, 

реалізації, зміні або припиненні певного конституційного правовідношення [25,  

с. 21]. Частково ці твердження стосуються й парламентських процедур. 

Визначення мети є стрижневим елементом правової основи функціонування  

будь-якого державного органу, зокрема й парламенту. Необхідність її досягнення 

є вирішальним фактором протягом усієї подальшої діяльності останнього. 

Досягнення мети діяльності стає можливим завдяки вирішенню певних завдань. А 

вирішення кожного з поставлених завдань досягається завдяки здійсненню 

парламентом і його органами певної функції – законодавчої, представницької, 

контрольної тощо. 
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Метою парламентських процедур деякі науковці вважають забезпечення 

безперебійної роботи законодавчого органу та реалізацію найважливіших 

конституційних принципів, які покладено в основу державного механізму [37, 

с. 23]; сприяння виробленню підходів до проблем суспільного розвитку і 

способів їх вирішення [171, с. 2–4] тощо. Зокрема, Б. М. Топорнін, визначаючи 

метою правил парламентської процедури в нових державах сприяння 

виробленню підходів до проблем суспільного розвитку і способів їх вирішення, 

вважає, що, по-перше, вони є своєрідним керівництвом парламентською 

практикою і, відповідно, сприяють реалізації найважливіших конституційних 

принципів (народовладдя, панування права, розподілу влад тощо), які покладені в 

основу державного механізму. По-друге, вони допомагають виробити механізм 

політичного діалогу між законодавчою і виконавчою владою в пошуках спільних 

рішень і компромісів, з метою подолання кризових явищ. По-третє, без 

опанування  новими демократичними правилами парламентського провадження, 

неможливо створити ні ринкової економіки, ні демократичної системи 

управління, ні ділової системи прав і свобод людини. По-четверте, ці правила 

надають депутатам усі можливості, включаючи пільги, привілеї та імунітети, для 

нормального здійснення ними своїх обов’язків. По-п’яте, у державах із 

розвинутою багатопартійністю вони активно регулюють відносини між 

депутатами і політичними  партіями [171, с. 2–4]. 

Відповідно, парламентські процедури покликані: по-перше, визначити 

найбільш доцільний та ефективний порядок функціонування парламенту як 

представницького, законодавчого та контролюючого органу державної влади; по-

друге, сприяти завдяки чітко визначеним послідовним діям парламенту його 

повноважень та реалізація в життя суспільства найважливіших конституційних 

принципів, що лежать в основі організації та функціонування публічної влади 

(демократизму, правового та соціального характеру держави тощо), розвитку 

громадянського суспільства. 

Підсумовуючи все вищесказане, можна стверджувати, що парламентська 

процедура – це самостійний різновид конституційно-правових процедур, що 
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має соціальний характер, регламентується відповідними нормативно-

правовими актами та іншими джерелами права, являє собою унормовану модель 

алгоритму послідовних юридично значущих процесуальних дій парламенту, його 

палат або парламентських органів чи окремих депутатів, та спрямована на 

досягнення певної мети (результату). 

 

 

1.2  Види парламентських процедур 

 

Парламентські процедури характеризуються багаточисельністю і 

різноманіттям, так як зумовлені багатьма факторами, зокрема,  

багатофункціональність парламенту як органу державної влади, форма 

державного правління та форма державного устрою, внутрішня структура 

парламенту тощо. Враховуючи вищезазначене, доцільно детально їх 

охарактеризувати з точки зору класифікації. 

У науковій літературі з цього приводу є різні підходи. Так,                                  

Т. Ю. Баришпольська, в залежності від правового результату, на досягнення якого 

спрямовані правові процедури, поділяє такі їх види: процедури, що спрямовані на 

формування юридичних норм, на створення або припинення існування суб’єктів 

права, попередження правопорушень, виникнення, реалізацію, зміну або 

припинення певних правовідносин [7, с. 9]. М. С. Смольянов з-поміж видів 

юридичної процедури називає правовстановлюючу, судову і адміністративну 

(правовиконавчу) процедури [155, с. 6–27]. В. М. Зайцев виокремлює види 

юридичних процедур як такі, що є складовою частиною цивільного, сімейного, 

житлового та інших галузей права, закріплені матеріально-правовими нормами, 

кожному з яких відповідає відповідна процесуальна галузь права [166, с. 448]. 

На думку В. М. Протасова, при групуванні юридичних процедур, 

застосовуються два варіанти: «від права» і «від органу» [138, с. 72]. За характером 

правового відношення, він поділяє юридичну процедуру на матеріальну, 

процесуальну та правотворчу. Для матеріальної процедури основним 

правовідношенням виступає матеріальне регулятивне правовідношення, в якому 
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здійснюється звичайна позитивна поведінка учасників. Для процесуальної 

процедури головним є матеріальне охоронне правовідношення, а для 

правотворчої процедури – специфічне правовідношення, в межах якого 

реалізується «право на правотворчість» і особливе цільове призначення у вигляді 

формування правових норм [138, с. 7]. 

А. С. Мордовець зазначає, що юридична процедура є особливою 

соціальною цінністю, що врегульовує конфлікти в демократичному суспільстві та 

поділяється на окремі види, а саме: а) процедура правотворчості, що передбачає 

підготовку та прийняття нормативно-правових актів; б) процедура 

правозастосування, змістом якої є підготовка та прийняття актів застосування 

права; в) процедура контролю за дотриманням законодавства, що визначає 

порядок діяльності уповноважених органів щодо недопущення порушення вимог 

законодавства зі сторони суб’єктів права [167, с. 450–452]. Основою зазначеного 

поділу є результат здійснення юридичних процедур. 

Учені-адміністративісти пропонують класифікувати юридичні процедури за 

такими видами: процедури позитивного застосування та процедури не пов’язані з 

правозастосуванням; процесуальні процедури, процедури юрисдикційного 

застосування права; основні, неосновні; субординаційні (для яких характерна 

авторитарність волевиявлення суб’єкта), координаційна (для яких владність 

волевиявлення не характерна); вертикальні (що виникають між підпорядкованими 

сторонами), горизонтальні (сторони яких фактично і юридично рівні) [1, с. 254]. 

На думку В. Марчук і Л. Ніколаєвої, за характером діяльності, що 

відбувається у певних процедурах, є підстави розрізняти: 1) процедури 

правостворювальні, які натомість поділяються на законотворчі процедури; інші 

нормотворчі процедури, що охоплюють творення підзаконних нормативно-

правових актів; 2) правозастосовні процедури, які поділяються на: організаційні 

процедури; управлінські процедури; юрисдикційні процедури; юрисдикційний 

процес; квазіюрисдикційні  процедури; 3) організаційно-технічні процедури, 

тобто процедури виконання окремих видів робіт. За характером комплексів норм, 

що регулюють процедури, вирізняються: 1) процедури, що регулюються 
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окремими процедурними нормами; 2) процедури, що визначені регламентом;        

3) процедури-процес, що визначені галузями та підгалузями процесуального 

права [108, с. 89]. 

К. В. Николина, досліджуючи поняття, ознаки та місце в системі правових 

категорій юридичної процедури, класифікує останню за такими критеріями: 

відповідно до змісту юридичної процедури, виокремлено: дозвільну, 

забороняючу, зобов’язуючу юридичні процедури; в залежності від форм реалізації 

права, обґрунтовано такі різновиди юридичних процедур, як: юридична 

процедура виконання права, юридична процедура використання права, юридична 

процедура дотримання права, юридична процедура застосування права; в 

залежності від сфери дії юридичної процедури, виокремлено: процедуру 

правотворчості, процедуру правозастосування, процедуру інтерпретації 

(тлумачення) права; в залежності від суб’єктів юридичної процедури, 

класифіковано: процедуру досудового слідства, процедуру вчинення нотаріальних 

дій, процедуру судового розгляду справи, процедуру здійснення прокурорського 

нагляду, процедуру розгляду звернень громадян органами державної влади та 

місцевого самоврядування; в залежності від системності права, юридична 

процедура поділяється на: процедуру цивільного судочинства, процедуру 

кримінального судочинства, процедуру адміністративного судочинства, 

процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення, процедуру 

господарського судочинства; в залежності від функціональної ролі юридичної 

процедури, можна виокремити: регулятивну юридичну процедуру, охоронну 

юридичну процедуру; в залежності від методів здійснення, юридична процедура 

поділяється на: імперативну юридичну процедуру, диспозитивну юридичну 

процедуру [109]. 

У такий спосіб, у юридичній літературі склалася система різноаспектних 

поглядів на питання різновидів юридичної процедури, так само як і видів 

конституційно-правових процедур, що зумовлено певною складністю зазначених 

явищ. Щодо останнього, то на думку О. П. Євсеєва, ця «складність» полягає в 

тому, що регламентуючи за допомогою конституційно-процесуальних норм 
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різноманітні процесуальні відносини в межах конституційного права, ці 

процедури не можуть не мати деяких відмінних рис, властивостей, які насамперед 

забезпечують виконання ними своїх специфічних функцій, з іншого боку – 

конституційно-правові процедури, як правило, зберігають єдність в основному, 

істотному. Вони виконують службову роль стосовно матеріальних норм 

конституційного права, виступаючи засобом їх реального здійснення [25, с. 23–

24]. Саме таке поєднання їх особливостей дає можливість об’єднання 

конституційно-правових процедур в певні групи. 

Зокрема, К. І. Козлова класифікує конституційно-правові процедури за 

такими критеріями: 1) предметом, тобто за тією сферою суспільних відносин, яку 

вони покликані регулювати; 2) призначенням (службовою роллю); 3) формою 

закріплення й порядком встановлення; юридичними наслідками 

недотримання [36, с. 88]. 

На думку Е. А. Замотаєвої, конституційно-правові процедури можна 

поділити на: прості і складні – за структурою; ті, що закріплені в конституції, 

містяться в інших джерелах конституційного права – за характером джерела 

закріплення (способу виразу); процедури, що стосуються глави держави, 

парламенту, уряду, судів, порядку внесення змін до конституції – за місцем в 

основному законі; процедури загального, середнього, високого та детального 

ступеня регламентації – з точки зору повноти юридичної регламентації; основні, 

похідні, попередні та додаткові; альтернативні та безальтернативні – з точки зору 

методу правового регулювання; обов’язкові та факультативні – за порядком 

здійснення; імперативні та консультативні – за юридичною силою (ступенем 

обов’язковості) рішень, що приймаються; строкові, відносно строкові та 

безстрокові – за часом здійснення; однорівневі та різнорівневі – в залежності від 

особливостей політико-територіального устрою [31, с. 67–82]. 

О. П. Євсєєв у монографічному дослідженні «Процедури в конституційному 

праві України» систематизує конституційно-правові процедури за трьома 

напрямами: а) за юридичними діями; б) за правовими відносинами; в) за 

правовими формами діяльності, у межах яких протікає існування суб’єктів 
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конституційного права і на впорядкування ходу яких спрямовані ті або інші 

конституційні процедури. Такий розподіл характеризує внутрішню форму 

конституційно-правових процедур [25, с. 26]. За видами юридичних дій автор 

розподіляє конституційно-правові процедури на такі, що опосередковують сферу 

юридичних актів, і такі, що опосередковують сферу юридичних вчинків. До 

першого виду процедур належить прийняття законів та інших нормативно-

правових актів, до другого – процедури подання коаліцією депутатських фракцій 

Президентові кандидатури Прем’єр-міністра, подання Президентом парламенту 

зазначеної кандидатури, а також кандидатур міністра оборони, міністра 

закордонних справ, подання Прем’єр-міністром членів Кабінету Міністрів 

України, формування коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України, 

відставки Президента та Кабінету Міністрів України  та ін. 

В залежності від видів правових відносин за їх цільовим призначенням, 

автор виділяє конституційну регулятивну процедуру й конституційну охоронну 

процедуру, що підрозділяється насамперед на юрисдикційну (процедуру 

конституційного судочинства) і неюрисдикційну (процедури розв’язання 

державно-правових конфліктів). Якщо процедура спрямована на виникнення або 

реалізацію конституційного регулятивного правовідношення, то така процедура 

буде регулятивною. Якщо ж процедура слугує виявленню й реалізації 

конституційного охоронного правовідношення, то в такому разі вона матиме 

охоронний характер [25, с. 33]. До конституційних регулятивних процедур 

науковець відносить процедурні форми, що існують у сфері позитивного 

правового регулювання – виборча процедура, референдумна процедура, 

законотворча процедура та ін.; до конституційних охоронних процедур – 

процедуру конституційного судочинства, а також процедури розв’язання 

державно-правових конфліктів. В залежності від видів правових відносин за 

юридичним значенням, О. О. Євсєєв називає матеріальні і процесуальні 

конституційно-правові процедури. До конституційно-процесуальної процедури 

автор відносить процедуру конституційного судочинства. 
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За видами правових форм діяльності, автор класифікує конституційно-

процесуальні норми на установчі, правотворчі, правозастосовні і контрольні. Під 

установчими конституційно-правовими процедурами він розуміє процедури, 

спрямовані на утворення, ліквідацію або реорганізацію конституційних органів 

держави, їх структурних підрозділів і посадових осіб. Під правотворчими – 

процедури, що регламентують порядок розробки нових, зміни і скасування старих 

конституційно-правових норм, а також санкціонування інших соціальних норм, 

що здійснюється шляхом надання юридичної сили вже існуючим у суспільстві 

правилам поведінки. Конституційними процедурами правозастосування 

охоплюються ті процедури, які забезпечують безперервність процесу реалізації 

конституційних приписів шляхом наділення одних суб’єктів конституційно-

правових відносин суб’єктивними правами і покладання на інших відповідних 

суб’єктивних обов’язків, а також шляхом розгляду (вирішення) відповідних 

питань за допомогою діяльності органів конституційної юрисдикції. 

Контрольними конституційними процедурами є процедури, що регламентують 

здійснення юридично значущих дій за спостереженням і перевіркою відповідності 

виконання і дотримання підконтрольними суб’єктами конституційних приписів і 

припиненням правопорушень відповідними організаційно-правовими засобами з 

можливістю застосування певних юридичних санкцій [25, с. 40]. 

Також науковець характеризує конституційно-правові процедури залежно 

від їх зовнішньої форми за такими критеріями: за юридичною силою тих правових 

актів, у нормах яких вони закріплені: а) Конституції України; б) законах України; 

в) підзаконних нормативно-правових актах; за термінами дії – строкові і 

безстрокові. Конституційно-правові процедури, на думку автора, можуть бути 

класифіковані також за видами конституційно-правових норм, у приписах яких 

вони закріплені [25, с. 41–42]. 

Однак у науці конституційного права теж немає єдиної думки щодо 

класифікації парламентських процедур. Так, А. В. Сєроус, наголошуючи на тому, 

що найбільш оптимальною є класифікація парламентських процедур в залежності 

від функцій парламенту, поділяє парламентські процедури за цим критерієм на: 
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1) парламентські процедури, які забезпечують реалізацію законодавчої 

функції парламенту (парламентські процедури, що забезпечують ефективність 

законодавчого процесу – порядок здійснення законодавчої ініціативи; процедури, 

пов’язані з проходженням законопроекту в парламенті, тобто процедури, що 

становлять законодавчий процес); 

2) парламентські процедури, які забезпечують реалізацію представницької 

функції (зокрема здійснення правил внутрішнього розпорядку, порядок створення 

і функціонування внутрішніх органів парламенту і його палат; парламентські 

процедури, пов’язані з взаємодією парламенту з виконавчою владою); 

3) парламентські процедури, пов’язані з реалізацією представницькими 

органами влади контрольних повноважень (контроль за виконанням бюджету, 

запити та інтерпретації, парламентські розслідування); 

4) парламентські процедури, пов’язані зі статусом і порядком діяльності 

парламентарів (парламентські запити, позбавлення депутата 

недоторканності) [150, с. 29]. 

Ю. А. Тихомиров за цим критерієм поділяє парламентські процедури на: 

законодавчі, представницькі, конституційні, внутрішньо організаційні й 

контрольні парламентські процедури [169, с. 144]. 

Х. В. Приходько, в залежності від обсягу компетенції і призначення 

суб’єктів, виділяє парламентські процедури, що охоплюють діяльність народних 

депутатів України, депутатських об’єднань, парламентської опозиції й коаліції 

депутатських фракцій, комітетів (тимчасових спеціальних і слідчих комісій), 

постійних делегацій, органів спеціалізованого парламентського контролю – 

Уповноваженого Верховної Ради  України з прав людини та Рахункової 

палати [121, с. 339]. 

Російські науковці І. М. Степанова та Т. Я. Хабрієва, за рівнем субординації 

суб’єктів реалізації, поділяють парламентські процедури на внутрішньо 

парламентські (законодавчі, організаційні, контрольні), міжінституційні 

(президент – парламент – уряд – судова влада), федеративно-інституційні 

(парламент – парламентські інститути суб’єктів федерації, місцеве 
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самоврядування); процедури у сфері відносин публічно-правової відповідальності 

(парламент – виборці) [116, с. 14]. 

На думку дослідника О. Н. Булакова, з огляду на те, що кожне з 

повноважень парламенту вимагає при здійсненні виконання власних 

парламентських процедур, можна виокремити дві їх групи. До першої групи 

належать процедури щодо здійснення повноважень парламенту як 

представницького і законодавчого органу, а саме процедури, які 

використовуються при представництві нації; політичному волеутворенні; 

законотворчості; взаєминах з органами державної влади федерального і 

регіонального рівня; вирішенні питань, що стосуються формування інших органів 

держави; розв’язанні контрольних функцій; вирішенні питань, що стосуються 

суспільно-економічного устрою та фінансів; вирішенні питань, що стосуються 

правового статусу громадян, їх організацій та об’єднань; вирішенні питань, що 

стосуються безпеки і оборони держави; вирішенні питань, що стосуються 

зовнішніх зносин. Друга група – процедури, які використовуються для вирішення 

питань, що стосуються формування власної організації і діяльності, – менш 

численна, але вельми важлива, так як використовуючи саме ці процедури, 

парламент здійснює всі свої повноваження [159, с. 207–208]. За формою 

закріплення, науковець виділяє два види парламентських процедур: перша група 

основні, первинні, тобто закріплені в Конституції Російської Федерації (засідання 

палат, діяльність комітетів і комісій, парламентські слухання, голови палат, 

законодавчий процес), в конституціях (статутах) суб’єктів Російської Федерації; 

друга група – похідні, вторинні, закріплені в законодавстві і регламентах 

(депутатські запити і парламентські запити, круглі столи, діяльність спеціальних 

органів) [11]. 

Ґрунтуючись на організаційних формах діяльності нижньої палати 

парламенту Російської Федерації, автор виділяє такі групи парламентських 

процедур у Державній Думі: 
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– парламентські процедури підготовки і проведення пленарних засідань 

палати, засідань Ради Державної Думи; засідань комітетів; підкомітетів; 

постійних комісій, тимчасових комісій; парламентських слухань; 

– парламентські процедури формування і діяльності депутатських 

об’єднань; парламентські процедури підготовки і проведення «Урядової години»; 

парламентські процедури парламентського запиту; 

– парламентські процедури роботи депутата з листами, пропозиціями, 

скаргами виборців; 

– парламентські процедури прийому депутатом виборців у своєму 

виборчому окрузі або регіоні, визначеному йому депутатським об’єднанням, 

кожний останній тиждень місяця під час сесії; 

– парламентські процедури прийому виборців в приймальні Державної 

Думи; 

– парламентські процедури підготовки та проведення нарад, круглих столів, 

семінарів, конференцій; 

– парламентські процедури вирішення Державною Думою питань, 

віднесених до її повноважень; парламентські процедури підготовки і проведення 

інших заходів [159, с. 207–208]. 

І. Н. Рязанцев у своєму дисертаційному дослідженні парламентських 

процедур наводить таку їх авторську класифікацію в залежності від: 

1) повноважень парламенту; 2) території застосування; 3) від об’єкту (акту) 

прийняття; 4) за стадіями законодавчого процесу; 5) за формою закріплення;              

6) від структури парламенту; 7) організаційних форм діяльності палат 

парламенту. Для першої класифікації підставою є повноваження парламенту. В 

залежності від них, автор виділяє три їх види: процедури із здійснення 

повноважень парламенту як представницького, як законодавчого органу, і 

процедури формування власної організації і діяльності. Парламентські процедури 

за територією використання (друга класифікація) він поділяє на федеральні і 

суб’єкти федерації. Також дисертант виділяє парламентські процедури за 

об’єктом (актом) прийняття (третя класифікація). Один з варіантів класифікації 
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законодавчих процедур парламенту, пропонованих дисертантом (четверта 

класифікація) – процедури на різних стадіях законодавчого процесу. П’ята 

класифікація: за формою закріплення, дисертант пропонує виділити два види 

парламентських процедур в Росії: основних (первинних), тобто закріплених в 

Конституції Російської Федерації (засідання палат, діяльність комітетів і комісій, 

парламентських слухань, Голови палат, законодавчий процес), у Конституціях 

(статутах) суб’єктів Російської Федерації; і вторинних (похідних), закріплених у 

законодавстві і регламентах, та інших актах (депутатські питання і парламентські 

запити, круглі столи, діяльність спеціальних органів і т. д.). Шоста класифікація, 

стосується тільки класифікації парламентських процедур на федеральному рівні, 

автор виділяє парламентські процедури, характерні тільки одній палаті під час 

здійснення нею властивих тільки їй повноважень. Ґрунтуючись на організаційних 

формах діяльності палат парламенту, дисертант виокремив групи парламентських 

процедур у Раді Федерації і в Державній Думі Федеральних Зборів (сьома 

група)  [149, с. 8]. 

На думку В. Е. Теліпко, встановлені чинним законодавством процедури 

розгляду і прийняття актів Верховною Радою України, можна поділити на 

загальні і спеціальні. До загальних парламентських процедур відносять процедури 

здійснення Верховною Радою України функцій, в яких виявляється її соціальне 

призначення як законодавчого органу держави, а саме процедури законотворення, 

формування органів судової і виконавчої влади та здійснення парламентського 

контролю за діяльністю останніх. Спеціальні парламентські процедури 

виявляються у спеціальному ускладненому чи спрощеному відносно загальних 

парламентських процедур порядку розгляду Верховною Радою України окремих 

питань, віднесених до її повноважень. Такі процедури розгляду питань і 

прийняття рішень застосовуються Верховною Радою тоді, коли ці питання 

безпосередньо не зумовлені здійсненням нею законодавчої діяльності, участю у 

формуванні органів державної влади або здійсненням функцій парламентського 

контролю [166]. 
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Відомий український учений-правник В. Ф. Погорілко також досліджував 

парламентські процедури і виокремлював постійні і тимчасові парламентські 

процедури – за терміном діяльності, складні (комплексні) і прості – за механізмом 

реалізації [77, с. 338]. 

Однак поділ парламентських процедур лише за вищезазначеними ознаками 

певною мірою не відповідає практиці їх реалізації. Для повнішого їх розуміння та 

якісного аналізу, необхідно навести більш розгорнуту класифікацію 

парламентських процедур, застосовуючи певні підстави (критерії класифікації). 

Насамперед класифікація парламентських процедур може бути проведена за 

джерелом закріплення. Відповідно до цього критерію, можна виділити 

парламентські процедури, що характеризуються за такими ознаками: а) містяться 

у нормативно-правових актах (конституція держави, органічних законах, 

регламентах парламенту або палат парламенту, звичайних законах); б) містяться в 

нормативно-правових договорах; в) мають характер прецеденту; г) існують у 

формі конституційного звичаю. 

Зокрема, парламентські процедури Верховної Ради України можна поділити 

на ті, що містяться в Конституції України, законах України, підзаконних 

нормативно-правових актах. В Конституції України міститься невелика кількість 

парламентських процедур, що пов’язано з обмеженням процесуальної 

регламентації в Основному Законі. З-поміж таких процедур можна назвати 

порядок призначення Прем’єр-міністра України і міністрів, прийняття резолюції 

недовіри Кабінету Міністрів України, внесення змін до Конституції України. 

Серед законів України, що закріплюють парламентські процедури передусім слід 

назвати Регламент Верховної Ради України, яким встановлюється порядок роботи 

парламенту, його органів та посадових осіб, засади формування, організації 

діяльності та припинення діяльності депутатських фракцій (депутатських груп),  

порядок підготовки і проведення сесій Верховної Ради, її засідань, формування 

державних органів та який визначає законодавчу процедуру, процедуру розгляду 

інших питань, віднесених до повноважень українського парламенту, й порядок 

здійснення контрольних функцій Верховної Ради. Також до законів, що 
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закріплюють парламентські процедури, можна віднести закони України «Про 

комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», 

«Про Кабінет Міністрів України», «Про Конституційний Суд України» тощо. 

Серед підзаконних нормативно-правових актів, що закріплюють деякі 

парламентські процедури, можна назвати Постанову Верховної Ради України 

«Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата 

України», Положення про порядок роботи у Верховній Раді України із проектами 

законів, постанов, інших актів Верховної Ради України, Положення про порядок 

роботи з документами у Верховній Раді України тощо. 

За цільовим призначенням парламентські процедури можна класифікувати 

на регулятивні та охоронні. До перших відносять процедури, які спрямовані на 

виникнення або реалізацію конституційного регулятивного правовідношення, 

учасником якого є парламент. Метою інших є виявлення й реалізація 

конституційного охоронного правовідношення. О. П. Євсєєв зазначає, поняття 

«конституційна регулятивна процедура» охоплює процедурні форми, що існують 

у сфері позитивного конституційно-правового регулювання (виборча процедура, 

референдна процедура, законодавча процедура та ін.). До конституційних 

охоронних процедур як відповідних форм реалізації конституційних охоронних 

правовідносин слід віднести процедуру конституційного судочинства, а також 

процедури розв’язання державно-правових конфліктів [25, с. 34]. У такий спосіб, 

регулятивні процедури розраховані на нормальний хід реалізації конституційних 

норм, а охоронні – на аномальну динаміку конституційних правовідносин і 

необхідність застосування певних юридичних санкцій. З-поміж регулятивних 

процедур парламенту України можна назвати законодавчу процедуру, процедуру 

складення присяги народним депутатом України, процедури формування органів 

Верховної Ради України, державних органів тощо. До охоронних процедур 

належить висловлення недовіри Генеральному прокуророві України, розгляд 

питання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, 

затримання чи арешт народного депутата, розгляд питання про дострокове 

припинення повноважень народного депутата тощо. 
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Парламентські процедури можна класифікувати і за таким критерієм, як 

правові форми діяльності. Така класифікація дозволяє точніше виявити запити 

матеріальних норм у процесуальних засобах реалізації в життя [96, с. 148]; 

розкрити специфіку конституційних процедур у їх функціональному 

призначенні [25, с. 38]. 

Загалом, у юридичній літературі проблема форм діяльності органів 

публічної влади є однією з найбільш дискусійних і існують різні точки зору 

відносно їх розуміння та класифікації. Однак найбільш конструктивною є позиція 

тих учених, які розглядають форми діяльності органів публічної влади як 

особливий структурний елемент правового статусу цих органів, і розуміють під 

ними зовнішню сторону функціонування органів публічної влади, тобто 

сукупність однорідних дій, які здійснюються у певних  межах, визначених 

законодавством. Зокрема таку позицію підтримують українські вчені-

конституціоналісти – О. Н. Ярмиш та В. О. Серьогін [183, c. 61]. Також 

розмежовують правові та позаправові форми діяльності органів публічної влади. 

Правові форми діяльності органів влади пов’язані із здійсненням юридично 

значущих дій в чітко визначеному законом порядку. Ці форми діяльності 

безпосередньо спричиняють певні правові наслідки, тобто виникнення 

суб’єктивних прав і юридичних обов’язків, і здійснюються на основі юридичного 

оформлення. 

У юридичній науці існують різні точки зору щодо видів правових форм 

діяльності органів державної влади. Так, М. І. Байтін акцентує увагу на трьох 

видах юридичної діяльності – правотворчій, правовиконавчій (оперативно-

виконавчій) і правоохоронній [4, c. 263]. В. М. Горшеньов пропонував виділяти 

правотворчу, правозастосовну, установчу і контрольну діяльність органів 

влади [120, c. 5–6, 13]. І. М. Жаровська вважає можливим розрізняти як правові 

форми правотворчу, правозастосовну і правоохоронну (правозабезпечувальну) 

діяльність [27, с. 210]. 

Досить обґрунтований підхід щодо визначення правових форм діяльності 

мають українські державознавці  О. Н. Ярмиш, О. В. Серьогін та  С. Г. Серьогіна, 
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які виокремлюють п’ять основних форм правової (юридичної) діяльності органів 

державної влади: установчу, правотворчу, правозастосовну, інтерпретаційну і 

контрольно-наглядову [183, c. 62; 153, c. 149]. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що за правовими 

формами діяльності можна виділити правотворчі, установчі (номінаційні), 

правозастосовні і контрольні парламентські процедури. 

Під правотворчими парламентськими процедурами слід розуміти 

процедури, що регламентують порядок розробки, зміни або скасування правових 

норм. До таких процедур можна віднести процедуру внесення змін до 

конституції, законодавчу процедуру, процедуру прийняття парламентом 

підзаконних нормативно-правових актів. 

Установчі (номінаційні) парламентські процедури – це процедури, 

спрямовані на утворення, ліквідацію або реорганізацію конституційних органів 

держави, їх структурних підрозділів і призначення (звільнення) посадових осіб. 

Установчі процедури також встановлюють порядок призначення й заснування 

відповідних установчих результатів. До установчих процедур Верховної Ради 

України можна віднести процедури: формування депутатських фракцій і груп; 

обрання Голови Верховної Ради України, Першого заступника і заступника 

Голови Верховної Ради України; створення комітетів; утворення тимчасових 

спеціальних та тимчасових слідчих комісій; проведення урочистого засідання 

Верховної Ради з приводу складення присяги новообраним Президентом України; 

формування Кабінету Міністрів України; призначення на посади та звільнення з 

посад Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, суддів 

Конституційного Суду України,  Голови та інших членів Рахункової палати; 

призначення на посади та припинення повноважень за поданням Президента 

України членів Центральної виборчої комісії; призначення на посади та 

звільнення з посад членів Ради Національного банку України, членів 

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення; призначення за 

поданням Прем’єр-міністра України Голови Антимонопольного комітету 

України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України, 



 35 

Голови Фонду державного майна України, звільнення зазначених осіб з посад; 

призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Президента України 

Голови Служби безпеки України; призначення на посаду та звільнення з посади 

Голови Національного банку України за поданням Президента України; надання 

згоди на призначення на посаду та звільнення з посади Президентом України 

Генерального прокурора; призначення всеукраїнського референдуму з питань, 

визначених статтею 73 Конституції України тощо. 

Правозастосовні парламентські процедури – це процедури, які забезпечують 

безперервність процесу реалізації конституційних приписів шляхом наділення 

парламенту відповідними повноваженнями. Зокрема, це різного роду 

організаційні та організаційно-технічні процедури: підготовка та організація 

розгляду питань на сесії парламенту, організація та ведення пленарних засідань, 

порядок виступів і надання слова на засіданнях, організація голосування тощо. 

Контрольні парламентські процедури – це процедури, що регламентують 

здійснення юридично значущих дій за спостереженням і перевіркою відповідності 

виконання і дотримання підконтрольними парламенту суб’єктами конституційно-

правових приписів і припиненням порушень відповідними засобами з можливістю 

застосування певних юридичних санкцій. До такого виду парламентських 

процедур у Верховній Раді України можна віднести: процедуру висловлення 

недовіри Генеральному прокурору України; надання згоди на притягнення до 

кримінальної відповідальності, затримання чи арешт народного депутата; розгляд 

питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; розгляд 

звітів і доповідей Кабінету Міністрів України; розгляд питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України (винесення резолюції недовіри); 

усунення Президента України з поста в порядку імпічменту тощо. 

Ще один критерій класифікації парламентських процедур – за суб’єктом їх 

реалізації. Вважаємо, що за цим критерієм парламентські процедури доцільно 

поділяти на внутрішньопарламентські та міжінституційні. До першого виду 

процедур можна віднести ті, що реалізуються винятково парламентом (палатами 

парламенту) або окремими його органами. Наприклад, процедура формування 
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порядку денного сесії парламенту, формування депутатських фракцій і груп, 

обрання голови парламенту, проведення розслідування тимчасовою слідчою 

комісією тощо. Міжінституційні парламентські процедури – це процедури, в яких 

окрім парламенту, беруть участь й інші органи державної влади чи державні 

органи. До таких процедур можна віднести законодавчий процес, у якому на 

стадії промульгації законопроекту бере участь глава держави, процедура 

формування уряду тощо. 

Наприклад, до міжінституційної парламентської процедури Верховної Ради 

України можна віднести процедуру імпічменту Президента України, в якій, окрім 

парламенту, беруть участь Конституційний Суд України, який перевіряє справу та 

надає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування та 

розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту 

та Верховний Суд України, який надає висновок про те, що діяння, в яких 

звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого 

злочину. Такою процедурою є також процедура проведення урочистого засідання 

Верховної Ради України з приводу складення присяги новообраним Президентом 

України. У цій процедурі, окрім парламенту, беруть участь новообраний 

Президент України, Голова Центральної виборчої комісії, Голова 

Конституційного Суду України та інші особи, списки яких Голова Верховної Ради 

України узгоджує з новообраним Президентом України та Головою 

Конституційного Суду України. Зокрема, Голова Центральної виборчої комісії 

оголошує результати виборів Президента України. Відповідно до ст. 166 

Регламенту Верховної Ради України, Голова Конституційного Суду України 

повідомляє про виконання новообраним Президентом України всіх 

конституційних вимог щодо несумісності з посадою Президента України та 

відсутності інших обставин, що унеможливлюють складення ним присяги, 

запрошує до трибуни новообраного Президента України, вручає йому текст 

присяги Українському народові, визначений Конституцією України. Новообраний 

Президент України проголошує присягу Українському народові, підписує її текст 

і передає Голові Конституційного Суду України. Голова Конституційного Суду 
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України оголошує про те, що новообраний Президент України склав присягу і 

вступив на пост Президента України та передає головуючому на урочистому 

засіданні Верховної Ради текст присяги Українському народові, підписаний 

новообраним Президентом України. Голова Центральної виборчої комісії вручає 

новообраному Президентові України посвідчення Президента України, а Голова 

Конституційного Суду України –  офіційні символи влади Президента України. 

Президент України з трибуни Верховної Ради проголошує звернення до 

Українського народу (інавгураційну промову) [141]. 

За об’єктом (сферою реалізації) парламентські процедури можна поділити 

на такі, що використовуються при вирішенні питань, які стосуються 

внутрішньодержавних зносин (формування власної організації, формування 

інших державних органів, процедури, що використовуються при вирішенні 

питань, що стосуються соціально-економічного розвитку, фінансів, безпеки і 

оборони держави тощо) та ті, що стосуються зовнішніх зносин (надання згоди на 

обов’язковість міжнародних договорів та денонсація міжнародних договорів, 

ухвалення плану співробітництва з парламентами іноземних держав, формування 

офіційних парламентських делегацій України тощо). 

На підставі методу правового регулювання, можна виділити альтернативні 

(диспозитивні) і безальтернативні (імперативні) процедури. Для альтернативних 

процедур характерний диспозитивний метод правового регулювання і пов’язана з 

ним можливість вибору того чи іншого варіанту поведінки (альтернатива) у 

межах, встановлених законом. Учасники процесуальних відносин можуть своїми 

діями і рішеннями регулювати рух процедури в тому чи іншому напрямку. У 

суб’єктів безальтернативних процедур такої можливості немає, так як всі їх 

процесуальні кроки чітко визначені законом, а завдання відповідних органів і осіб 

полягає лише в тому, щоб чітко дотримуватися норм закону. У таких відносинах 

переважатиме імперативний метод правового регулювання (метод владних 

приписів). 

Приклади таких процедур можна знайти в Конституції України. Зокрема, 

згідно з ч. 2 ст. 94 Конституції України, Президент України протягом п’ятнадцяти 
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днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно 

оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і 

сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного 

розгляду [80]. У такому випадку йдеться про диспозитивну процедуру, так як вона 

передбачає право Президента України обрати варіант поведінки в межах, 

вказаних Основним Законом. Однак, незважаючи на свободу Президента у виборі 

рішення, саме прийняття того чи іншого рішення – його обов’язок. Відповідно до 

ч. 4 ст. 94 Основного Закону, якщо під час повторного розгляду закон буде знову 

прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її 

конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та 

офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі, якщо Президент України не 

підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою 

Верховної Ради України і опубліковується за його підписом. У такому випадку 

важливу роль відіграє імперативна процедура. 

За порядком проведення  (здійснення) парламентські процедури  можуть 

бути обов’язковими і факультативними. Обов’язкові процедури завжди повинні 

здійснюватися при настанні певних умов і обставин. Без таких процедур 

неможливе функціонування державних і суспільних інститутів у правовій 

демократичній державі. Зазвичай вони закріплюються в імперативних нормах, у 

формі юридично обов’язкових правил поведінки. До такої процедури можна 

віднести процедуру формування Кабінету Міністрів України, прийняття Закону 

про державний бюджет, принесення присяги народного депутата України, 

інавгурації Президента України тощо. 

Факультативні процедури, навпаки, можуть проводитися, а можуть і не 

проводитися. Фактично рішення з цього питання віддається на розсуд суб’єктів, 

наділених свободою вибору конкретного варіанту поведінки в ситуації, що 

склалася. Наприклад, за загальним правилом засідання Верховної Ради є 

відкритими і гласними, але для розгляду окремо визначених питань за рішенням 

Верховної Ради, прийнятим більшістю голосів народних депутатів від 
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конституційного складу Верховної Ради, може бути проведене закрите пленарне 

засідання парламенту. 

За терміном дії парламентські процедури можна класифікувати на строкові, 

відносно строкові та безстрокові. Тривалість строкових процедур офіційно 

обмежена визначеним терміном (періодом часу). Можна навести такі приклади 

строкових процедур: 

– чергові сесії Верховної Ради України починаються першого вівторка 

лютого і першого вівторка вересня (ч. 1 ст. 83 Конституції України) [80]; 

– кандидати на посаду Голови Верховної Ради України виступають на 

пленарному засіданні в порядку внесення їх кандидатур з доповідями щодо 

програм своєї майбутньої діяльності – до 20 хвилин (ч. 1 ст. 75 Регламенту 

Верховної Ради України) [141]; 

– коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України має бути 

сформована протягом одного місяця з дня відкриття першого засідання Верховної 

Ради України, що проводиться після чергових або позачергових виборів 

парламенту, або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції 

депутатських фракцій (ч. 7 ст. 83 Конституції України) [80]; 

– у разі невиконання народним депутатом вимог щодо несумісності 

депутатського мандата з іншими видами діяльності, комітет, до предмета відання 

якого належать питання регламенту, розглядає відповідні матеріали і подає 

висновок Голові Верховної Ради України, який у 10-денний строк звертається до 

суду про дострокове припинення повноважень цього народного депутата або 

повертає матеріали комітету з обґрунтуванням відмови у зверненні до суду (ч. 1 

ст. 223 Регламенту Верховної Ради України) [141]. 

Термін відносно строкових процедур визначений умовно і, здебільшого, 

закінчується (починається) з настанням якої-небудь події (здійснення дії, 

прийняття рішення). Наприклад, згідно з ч. 1 ст. 57 Регламенту Верховної Ради 

України, депутатські фракції формуються на першій сесії Верховної Ради нового 

скликання до розгляду питань про обрання Голови Верховної Ради України, 

створення органів Верховної Ради [141]. 
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Час проведення безстрокових процедур не встановлено. До таких процедур 

можна віднести законодавчий процес, процес надання згоди на обов’язковість 

міжнародних договорів та інші процедури, тривалість яких нормативно-

правовими актами не визначено. 

Аналіз конституційного законодавства свідчить, що переважна більшість 

парламентських процедур має чітко окреслені часові межі. Безперечно, це 

пов’язано з тим, що законодавець прагне досягти максимальної ясності, 

конкретності і визначеності регульованих процесуально-правовими нормами 

відносин. Велика кількість безстрокових процедур на практиці може ускладнити 

або взагалі заблокувати роботу парламенту, у зв’язку з цим, слід орієнтуватися на 

скорочення кількості подібних процедур. 

За тривалістю реалізації парламентські процедури можна класифікувати на 

повні і скорочені. Останні відрізняються тим, що здійснюються, здебільшого, в 

окремих випадках або з метою економії часу. У зв’язку з цим, тривалість дій, що 

здійснюється, зменшується на відміну від звичайних строків в порядку, 

передбаченому законом, або деякі процесуальні дії зовсім не відбуваються [88, 

с. 67–72]. 

У парламентській практиці, зокрема законодавчому процесі, 

використовуються різні способи економії часу і оптимізації роботи: встановлення 

фіксованого часу обговорення питання – «гільйотина» (усічення дебатів); надання 

голові палати права вибирати для обговорення лише деякі поправки із 

запропонованих – «кенгуру» (перестрибування через низку поправок); 

позачерговий розгляд пропозиції щодо закриття дебатів, яке може привести до 

зняття питання з порядку денного, – «попереднє, або преюдиціальне, питання»; 

попереднє встановлення числа засідань для обговорення питання; голосування без 

дебатів [42, с. 486]. 

Регламентом Верховної Ради України також передбачаються як повні 

парламентські процедури, так і можливість проведення скорочених процедур. 

Наприклад, згідно зі ст. 30 Регламенту Верховної Ради України, процедура 

повного обговорення питань на пленарному засіданні включає: 1) доповідь 
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народного депутата – ініціатора внесення пропозиції або іншого суб’єкта права 

законодавчої ініціативи чи його представника, запитання доповідачу і відповіді на 

них; 2) співдоповідь визначеного головним комітетом чи тимчасовою 

спеціальною комісією співдоповідача, запитання співдоповідачу і відповіді на 

них; 3) виступи народних депутатів – членів головного комітету чи тимчасової 

спеціальної комісії з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона 

не була надана народним депутатам разом з висновком відповідного комітету чи 

тимчасової спеціальної комісії; 4) виступи по одному представнику від кожного 

комітету, тимчасової спеціальної комісії, до яких, крім головного комітету, 

направлявся проект закону чи іншого акту Верховної Ради, у разі, якщо висновки 

цих комітетів чи тимчасових спеціальних комісій не були надані народним 

депутатам; 5) виступи представників депутатських фракцій (депутатських груп), 

народних депутатів; 6) оголошення головуючим на пленарному засіданні про 

припинення обговорення та повідомлення про кількість промовців, які виступили 

і які записалися на виступ; 7) заключне слово доповідача і співдоповідача 

(співдоповідачів); 8) уточнення та оголошення головуючим на пленарному 

засіданні пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть 

ставитися на голосування [141]. Натомість, ст. 31 Регламенту закріплюється 

скорочена процедура обговорення питань на пленарному засіданні Верховної 

Ради. Відповідно до цієї статті, розгляд питань за скороченою процедурою 

обговорення  здійснюється за рішенням Верховної Ради. Скорочена процедура 

обговорення включає: 1) виступ народного депутата – ініціатора внесення 

пропозиції або іншого суб’єкта права законодавчої ініціативи чи його 

представника з обґрунтуванням пропозиції; 2) виступ голови комітету або 

представника від головного комітету у разі розгляду питання, яке готувалося цим 

комітетом; 3) виступи представників двох депутатських фракцій (депутатських 

груп) на підтримку кожної пропозиції і представників двох депутатських фракцій 

(депутатських груп) не на підтримку пропозиції;  4) уточнення та оголошення 

головуючим на пленарному засіданні пропозицій, які надійшли і будуть ставитися 

на голосування; 5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від 
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депутатських фракцій (депутатських груп), представники яких не брали участі в 

обговоренні [141]. 

За змістом парламентські процедури можна поділити на загальні та 

спеціальні. Зокрема, до загальних процедур можна віднести законодавчу 

процедуру. Натомість процедура прийняття закону про державний бюджет буде 

спеціальною. 

Вважаємо, що запропонована нами класифікація парламентських процедур 

дозволяє охопити усю їх різноманітність, розкрити юридичні властивості цих 

юридичних процедур, на підставі чого внести пропозиції щодо удосконалення 

деяких  з них. 

 

 

1.3 Правове регулювання парламентських процедур в країнах 

Європейського Союзу та Україні 

 

Парламентська процедура, як і будь-яка юридична процедура, 

характеризується нормативною визначеністю, регламентованістю відповідними 

процедурними нормами права. Засобом здійснення такої регламентації 

виступають процедурні норми конституційного права, що об’єктивують певний 

порядок реалізації учасниками конституційно-правових відносин своїх прав, 

обов’язків, повноважень тощо. 

Аналіз зарубіжної та вітчизняної практики форм закріплення 

парламентських процедур свідчить, що парламентська процедура регламентується 

цілою низкою джерел права, зокрема: нормативно-правовими актами, 

нормативно-правовими договорами, правовими прецедентами та правовими 

звичаями. 

При цьому варто відзначити, що основним джерелом закріплення 

парламентських процедур як у державах-членах Європейського Союзу, оскільки 

більшість з них відноситься до держав романо-германської правової сім’ї, так і в 

Україні є нормативно-правовий акт. Враховуючи те, що нормативно-правові акти  
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різноманітні за своєю юридичною силою, доцільно дослідити це джерело 

закріплення парламентських процедур, поділивши його за таким критерієм, як 

юридична сила, на такі групи: 

a) конституція (основний закон держави); 

б) органічні закони; 

в) регламент парламенту або палати парламенту; 

г) звичайні закони; 

ґ) підзаконні нормативно-правові акти. 

Безумовно, основу нормативно-правового регулювання парламентських 

процедур становить конституція держави, в якій, зазвичай, містяться загальні 

норми, що регламентують парламентські процедури. Зокрема, це питання 

скликання та розпуску парламенту або палат парламенту; проведення його 

засідань; формування парламентських органів (депутатських фракцій, комітетів, 

комісій тощо); визначення необхідного кворуму для здійснення повноважень 

парламенту (палати парламенту) та прийняття ним рішень; порядку формування 

уряду та здійснення контрольних повноважень тощо. При цьому, як стверджує 

Т. А. Француз-Яковець, зміст закріплення парламентських процедур на 

конституційному рівні визначають низка чинників: форма правління, політичний 

режим в державі, роль парламенту в державному механізмі країни, форма 

політичного і територіального устрою держави [174, с. 60]. 

Конституції деяких держав-членів Європейського Союзу закріплюють лише 

основні відомості стосовно організації та діяльності власного парламенту. Як 

приклад, можна навести Конституцію Франції, в якій закріплено  парламентські 

процедури щодо: проведення сесій (ст. ст. 28, 29 Конституції Франції); 

проведення засідань; розпуску Національних зборів (ст. 12 Конституції); 

оголошення війни (ст. 35), винесення резолюції осуду уряду (ст. 49). Зокрема,            

ст. 28 Конституції Франції встановлюються такі процедурні правила щодо 

проведення сесій: парламент збирається на чергову сесію, яка починається в 

перший робочий день жовтня і закінчується в останній робочий день червня. 

Число днів пленарних засідань, які кожна палата може проводити протягом сесії, 
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не може перевищувати 120. Тижні пленарних засідань встановлюються кожною 

палатою. Прем’єр-міністр після консультації з головою відповідної палати або 

більшість членів кожної палати можуть прийняти рішення про додаткові дні 

пленарних засідань. Дні та години засідань визначаються регламентом кожної 

палати. Парламент збирається на позачергову сесію на вимогу Прем’єр-міністра 

або більшості членів Національних зборів з певним порядком денним. Якщо 

позачергова сесія проводиться на вимогу членів Національних зборів, декрет про 

її закриття видається відразу після того, як Парламент вичерпав порядок денний, 

для розгляду якої він був скликаний, але не пізніше ніж через дванадцять днів 

після його скликання. Тільки Прем’єр-міністр може вимагати скликання нової 

сесії до закінчення місяця, наступного за виданням декрету про її закриття [73]. 

Конституція Бельгії також містить достатньо стислі процедурні положення 

щодо проведення парламентських заходів, таких як: проведення сесій   (ст. ст. 44- 

45), розпуск Палати представників (ст. 46), законодавчий процес (ст. ст. 75–82). 

Зокрема, відповідно до ст. ст. 44–45 Конституції Бельгії, палати збираються 

щорічно, у другий вівторок жовтня, якщо тільки Король не збере їх раніше. 

Палати збираються щорічно не менше ніж на сорок днів. Король оголошує 

закриття сесії та має право на позачергове скликання палат. Він може продовжити 

роботу палат. Однак це продовження не може перевищувати строку в один місяць 

і не може бути відновлено протягом тієї ж сесії без згоди палат [48]. 

Інші парламентські процедури або викладені у вищезгаданих конституціях 

дуже стисло, наприклад, процедура визначення порядку денного, процедура 

голосування, або взагалі не згадуються законодавцем, наприклад, процедури 

формування комітетів і комісій. Закріплення таких парламентських процедур 

здійснюється органічними законами або регламентами палат парламентів цих 

держав. 

І навпаки, конституції деяких інших європейських держав закріплюють  

парламентські процедури достатньо повно, детально. Як приклад, можна навести 

Конституцію Іспанії, якою закріплюються такі парламентські процедури: порядок 

прийняття регламентів палат та поправок до них (ст. 72); проведення сесій та 
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спільних засідань палат (ст. ст. 73, 74); створення постійних депутацій (ст. 78); 

голосування й прийняття рішень (ст. 79); законодавчий процес (ст. ст. 81–91). 

Окремим розділом Конституції Іспанії також чітко закріплюються контрольні 

парламентські процедури. 

Зокрема, Конституція Іспанії містить положення, які визначають правові 

аспекти організації діяльності комісій і комітетів, що утворюються в палатах 

Генеральних Кортесів. Відповідно до ст. 75 Конституції Іспанії, палати 

здійснюють свої функції на пленарних засіданнях і в комісіях. Палати можуть 

уповноважувати постійні законодавчі комісії приймати законопроекти і 

законодавчі пропозиції. Однак палати можуть в будь-який момент зажадати 

обговорення і голосування на пленарному засіданні будь-якого законопроекту чи 

пропозиції, які були предметом делегації. Конгрес і Сенат, а за необхідності, 

обидві палати спільно можуть призначати комісії з розслідування будь-яких 

питань, що становлять суспільний інтерес. Висновки цих комісій не є 

обов’язковими для судів і не можуть впливати на судові рішення, проте 

результати таких розслідувань повідомляються в прокуратуру для використання у 

відповідних випадках. У кожній палаті створюється постійна депутація у складі 

мінімум двадцяти одного члена, що представляють парламентські групи 

пропорційно їх чисельності. У постійних депутацій головують голови відповідних 

палат. Вони виконують функції, передбачені  ст. 73 Конституції, і мають 

повноваження палат, відповідно до статей 86 і 116, тоді, коли Кортеси розпущені 

або їх мандат закінчився, і здійснюють повноваження палат, коли останні не 

скликані на сесію. Після закінчення терміну повноважень палат або в разі їх 

розпуску, постійні депутації продовжують здійснювати свої функції до утворення 

нових Генеральних Кортесів. Коли збирається відповідна палата, постійна 

депутація звітує перед нею про проведені обговорення і про прийняті 

рішення [58]. 

Досить детально на конституційному рівні регламентуються парламентські 

процедури в Конституції Італії, зокрема: порядок скликання засідань палат, 

прийняття регламентів та проведення засідань палат, вимоги щодо кворуму, 
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прийняття законів та оголошення амністії, формування комісій з розслідування 

питань, які становлять суспільний інтерес. Наприклад, ст. ст. 70–74 Конституції 

Італії закріплюють такі процедури, як те, що законодавча функція здійснюється 

спільно обома палатами парламенту. Законодавча ініціатива належить Уряду, 

кожному члену палат, а також тим органам та інститутам, які нею наділені 

конституційним законом. Народ здійснює законодавчу ініціативу шляхом 

внесення від імені не менше ніж п’ятдесяти тисяч виборців законопроекту, 

складеного у формі статей законопроекту. 

Кожен законопроект, поданий в одну з палат, вивчається відповідно до 

правил її регламенту комісією, а потім самою палатою, яка схвалює його 

постатейно, після чого голосує загалом.  Регламент встановлює більш швидку 

процедуру проходження законопроектів, щодо яких оголошено терміновість [59]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 72 Конституції Італії, регламент може також 

встановити, в яких випадках і в якому порядку законопроекти передаються 

комісіям, зокрема постійним, утвореним пропорційно до складу парламентських 

фракцій на розгляд та затвердження. Якщо Уряд, або десята частина членів 

палати, або п’ята частина комісії потребують обговорення і голосування 

законопроекту в самій палаті або передачі його на її остаточне затвердження 

голосуванням без обговорення, законопроект до моменту його остаточного 

затвердження передається в палату [59]. 

Звичайна процедура розгляду і безпосереднього затвердження палатою 

завжди застосовується для законопроектів з конституційних і виборчих питань, 

для законопроектів, що делегують законодавчу владу, що дозволяють 

ратифікацію міжнародних договорів, які затверджують бюджет і законопроекти 

про виконання бюджету. 

Закони підписуються Президентом Республіки протягом місяця з дня їх 

затвердження. Якщо палати, кожна абсолютною більшістю голосів своїх членів, 

оголошують закон терміновим, то він підписується в термін, зазначений в цьому 

законі. Закони публікуються негайно після промульгації і вступають в силу на 

п’ятнадцятий день після їх опублікування, якщо в самому законі не встановлено 



 47 

інший термін. Президент Республіки може до промульгації закону в 

мотивованому посланні палатам вимагати його нового обговорення.  Якщо палати 

знову затвердять закон, то він повинен бути підписаний главою держави [59]. 

Конституційні норми закріплюють і деякі контрольні парламентські 

процедури. Так, згідно зі ст. 94 Конституції Італії, уряд повинен отримати довіру 

обох палат. Кожна палата надає довіру чи відмовляє в цьому шляхом мотивованої 

резолюції, прийнятої поіменним голосуванням. Не пізніше десяти днів після 

сформування, Уряд представляється палатам для отримання довіри. Голосування 

однієї або обох палат парламенту проти будь-якої пропозиції Уряду не 

обов’язково має наслідком його відставку. Резолюція недовіри повинна бути 

підписана не менш як однією десятою членів палати і не може бути поставлена на 

обговорення раніше, ніж після закінчення трьох днів з моменту її внесення [59]. 

Основний Закон ФРН окремо регламентує парламентські процедури 

Бундестагу та Бундесрату. Стосовно Бундестагу, Основним Законом ФРН 

закріплюється порядок: скликання палат (ст. 39 Основного Закону ФРН; 

проведення засідань (ст. 42 абз. 1); формування коаліції (ст. 42 абз. 2); внесення 

змін у федеральний закон (ст. 79 абз. 2); формування комітетів палати (ст. 53.  абз. 

1); скликання Федеральних зборів (ст. 54 абз. 4); процедура імпічменту (ст. 61 абз. 

1); процедура обрання голови уряду (ст. 63); процедура вираження недовіри 

Федеральному Канцлеру (ст. 67 абз. 1); розпуск палати (ст. 68 абз. 1). Певною 

особливістю Конституції ФРН є закріплення повноважень Бундестагу щодо 

створення окремих комітетів, зазначених в Основному Законі, і процедури щодо 

їх утворення. Так, відповідно до ст. 44, Бундестаг має право, а за пропозицією 

четвертої частини його членів, зобов’язаний утворити слідчий комітет, який на 

публічних засіданнях збирає необхідні докази. Засідання можуть бути і 

закритими. До таких слідчих дій відповідно застосовуються приписи про 

кримінальний процес. Таємниця листування, поштового та телезв’язку 

залишається непорушною. Суди і органи адміністрації зобов’язані надавати 

правову і адміністративну допомогу. Рішення слідчих комітетів не підлягають 

судовому тлумаченню. Суди вільні в розгляді та оцінці обставин, що лежать в 
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основі розслідування. Бундестаг створює комітет у справах Європейського союзу. 

Він може наділити комітет правами здійснювати відносно Федерального уряду 

повноваження Бундестагу, надані йому статтею 23. Бундестаг створює комітет із 

закордонних справ і комітет з оборони. Комітет з оборони має також права 

слідчого комітету. За пропозицією четвертої частини його членів, він 

зобов’язаний проводити розслідування у конкретній справі. Бундестаг формує 

також комітет з петицій, який зобов’язаний розглядати заяви та скарги, що 

подаються в Бундестаг [113]. 

Натомість в Основному Законі ФРН менш детально регламентуються 

парламентські процедури Бундесрату. Зокрема, в Основному Законі (ст. ст. 52–53) 

виписані процедури призначення голови Бундесрату, скликання на сесію та 

процедура прийняття рішень. Інші питання визначаються Регламентом 

Бундесрату. 

Розділ Конституції Австрійської Республіки, яким закріплюється статус 

парламенту, поділений на чотири частини, що регулюють основні питання 

стосовно діяльності Національної ради, Федеральної ради, Федеральних зборів, 

регламентують основи федерального законодавчого процесу. Достатньо детально 

Основним законом регламентовані такі процедури, як: скликання та проведення 

чергових та позачергових сесій (ст. ст. 28, 36, 39); законодавчий процес 

(ст. ст. 41–49b); прийняття бюджету (Федерального закону про фінанси) 

(ст. ст. 51–51с); звернення до Федерального уряду (ст. 52); створення слідчих 

комітетів (ст. 53); прийняття вотуму недовіри (ст. 74) тощо [46]. 

Конституція Польської Республіки також характеризується достатньо 

повною регламентацію окремих парламентських процедур. Наприклад, детально 

визначено порядок проведення засідань, відповідно до якого перші засідання 

Сейму і Сенату Президент Республіки призначає на день, який припадає на 

30-денний період після дня виборів, за винятком випадків, визначених у ч. 3 і 5 

ст. 98. Засідання Сейму є відкритими. Якщо цього вимагають інтереси держави, 

Сейм може абсолютною більшістю голосів у присутності не менше половини 
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законного числа депутатів ухвалити постанову про проведення закритих засідань 

(ст. ст. 109, 113). 

Також достатньо детально регламентованим Конституцією Польської 

Республіки є законодавчий процес. Законодавча ініціатива належить депутатам, 

Сенату, Президенту Республіки і Раді Міністрів. Законодавча ініціатива належить 

також групі чисельністю не менше 100 000 громадян, які мають право обирати до 

Сейму. Процедуру у цій справі визначає закон. Ініціатори, вносячи в Сейм проект 

закону, представляють відомості про фінансові наслідки його виконання. Сейм 

розглядає проект закону в трьох читаннях. Право пропозиції поправок до проекту 

закону під час розгляду його Сеймом належить ініціатору проекту, депутатам і 

Раді Міністрів. Маршал Сейму може відмовити в постановці на голосування 

поправки, яка не була попередньо представлена комісії. Ініціатор може відкликати 

проект закону під час законодавчого процесу в Сеймі до закінчення другого 

читання проекту. Сейм приймає закони простою більшістю голосів у присутності 

не менше половини законного числа депутатів, якщо Конституція не передбачає 

іншу більшість. У такому ж порядку Сейм приймає постанову, якщо інше не 

встановлено законом або постановою Сейму. Закон, прийнятий Сеймом, Маршал 

Сейму передає Сенату. Сенат протягом 30 днів з дня передачі закону може 

прийняти його без змін, прийняти поправки або відхилити його загалом. Якщо 

Сенат протягом 30 днів з дня передачі закону не прийме відповідної постанови, 

закон вважається прийнятим в редакції, прийнятій Сеймом. Постанова Сенату, 

яка відхиляє закон, або поправка, запропонована в постанові Сенату, вважаються 

прийнятими, якщо Сейм не відхилив їх абсолютною більшістю голосів у 

присутності не менше половини законного числа депутатів [79]. 

Маршал Сейму подає прийнятий закон Президенту Республіки для 

підписання. Президент Республіки підписує закон протягом 21 дня з дня подання і 

дає розпорядження опублікувати його в «Журналі Законів Польської Республіки». 

До підписання закону Президент Республіки може звертатися до Конституційного 

Трибуналу із запитом про відповідність закону Конституції. Президент 

Республіки не може відмовити у підписанні закону, який Конституційним 
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Трибуналом визнаний відповідним Конституції. Президент Республіки відмовляє 

в підписанні закону, який Конституційним Трибуналом визнаний таким, що не 

відповідає Конституції. Якщо невідповідність Конституції стосується окремих 

приписів закону, а Конституційний Трибунал не визначив, що вони нерозривно 

пов’язані з усім законом, Президент Республіки, запитавши і отримавши думку 

Маршала Сейму, підписує закон, виключаючи приписи, визнані невідповідними 

Конституції, або повертає закон Сейму для усунення невідповідностей. Президент 

Республіки, якщо він не звернувся із запитом до Конституційного Трибуналу у 

порядку, передбаченому Конституцією, може з мотивованим поданням передати 

закон Сейму на новий розгляд. Після повторного прийняття закону Сеймом 

більшістю 3/5 голосів у присутності не менше половини законного числа 

депутатів Президент Республіки протягом 7 днів підписує закон і дає 

розпорядження опублікувати його в «Журналі Законів Польської Республіки». У 

разі повторного прийняття закону Сеймом, Президенту Республіки не належить 

право звернутися до Конституційного Трибуналу у порядку, передбаченому вище. 

Звернення Президента Республіки в Конституційний Трибунал із запитом про 

відповідність закону Конституції або в Сейм з поданням про повторний розгляд 

закону гальмує перебіг строку підписання закону (ст. ст. 119–122). Також 

детально регулюється Конституцією Польщі процедура висловлення недовіри 

уряду (ст. 158) та окремому міністру (ст. 159) [79]. 

Проаналізувавши тексти конституцій держав-членів Європейського Союзу, 

можна констатувати, що парламентські процедури закріплюються в конституціях 

у різному обсязі: від згадування деяких з них в положеннях Основного закону до 

достатньо детальної регламентації. Значною мірою це залежить від таких 

факторів, як: форма політичного режиму, форма державного правління та 

державного устрою, роль парламенту в державному механізмі та його структура 

тощо [90, с. 179–182]. 

Якщо зосередити увагу на регламентуванні окремих парламентських 

процедур  в Основному Законі нашої держави, можна стверджувати, що 

положеннями Конституції України визначається достатньо велика кількість 
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парламентських процедур. Так, у Конституції України закріплюються загальні 

процедурні положення щодо: 

– скликання парламенту (ст. ст. 82, 83). Верховна Рада збирається на першу 

сесію не пізніше ніж на тридцятий день після офіційного оголошення результатів 

виборів. Чергові сесії парламенту України починаються першого вівторка лютого 

і першого вівторка вересня. Позачергові сесії, із зазначенням порядку денного, 

скликаються Головою Верховної Ради на вимогу не менш як 1/3 народних 

депутатів від конституційного складу Верховної Ради або на вимогу Президента 

України. У разі оголошення указу Президента України про введення воєнного чи 

надзвичайного стану в Україні або окремих її місцевостях, Верховна Рада України 

збирається на засідання у дводенний строк без скликання [80]; 

– формування коаліції депутатських фракції (ч. 7 ст. 83). Коаліція 

депутатських фракцій у Верховній Раді України формується протягом одного 

місяця з дня відкриття першого засідання Верховної Ради України, що 

проводиться після чергових або позачергових виборів Верховної Ради України, 

або протягом місяця з дня припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України [80]; 

– проведення засідань парламенту (ст. 84). Засідання Верховної Ради 

України проводяться відкрито. Закриті засідання проводяться за рішенням 

більшості від конституційного складу парламенту України. Рішення Верховної 

Ради винятково приймаються на її пленарних засіданнях шляхом голосування. 

Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним 

депутатом України особисто [80]; 

– утворення комітетів, тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих 

комісій (ст. 89). Верховна Рада України для здійснення законопроектної роботи, 

підготовки і попереднього розгляду питань, віднесених до її повноважень, 

виконання контрольних функцій відповідно до Конституції України створює з 

числа народних депутатів України комітети Верховної Ради України та обирає 

голів, перших заступників, заступників голів та секретарів цих комітетів. 

Верховна Рада України у межах своїх повноважень може створювати тимчасові 



 52 

спеціальні комісії для підготовки і попереднього розгляду питань. Верховна Рада 

України для проведення розслідування з питань, що становлять суспільний 

інтерес, утворює тимчасові слідчі комісії, якщо за це проголосувала не менш як 

одна третина від конституційного складу Верховної Ради України [80]; 

– подання запитів (ст. 86). Народний депутат України має право на сесії 

Верховної Ради України звернутися із запитом до органів Верховної Ради 

України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, 

установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності [80]; 

– вираження недовіри уряду (ст. 87). Верховна Рада України за пропозицією 

Президента України або не менш як однієї третини народних депутатів України 

від конституційного складу Верховної Ради України може розглянути питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України та прийняти резолюцію недовіри 

Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної 

Ради України. Питання про відповідальність Кабінету Міністрів України не може 

розглядатися Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї 

чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України або протягом останньої сесії Верховної Ради 

України [80]; 

– усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (ст. 111); 

– підписання законів (ст. 94); 

– формування Кабінету Міністрів України (ст. 114) тощо. 

З огляду на вищезазначене, можна зробити висновок, що норми Конституції 

України містять основні загальні парламентські процедури. Проте більш детально 

порядок функціонування Верховної Ради України регулюється такими 

джерелами, як Регламент Верховної Ради України та закони. 

Зарубіжна практика свідчить, що важливим нормативним актом, який 

визначає окремі парламентські процедури є органічний закон, який найчастіше 

визначають як акт, прийняття якого безпосередньо передбачено нормами 
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Конституції і який є продовженням конституційних приписів [45, с. 21]; чи як 

нормативно-правовий акт, який визначає статус органів держави на основі 

бланкетних статей Конституції [43, с. 15]. 

Специфіка органічного закону полягає в тому, що він стоїть вище за 

звичайний закон, що зумовлює особливу процедуру його прийняття, яка 

відрізняється від процедури прийняття звичайних законів. Для процедури 

прийняття органічних законів характерним є або обмеження кола суб’єктів права 

законодавчої ініціативи, або вимога вотування законопроекту абсолютною 

більшістю голосів, або обов’язкове направлення органічного закону до 

затвердження його главою держави на перевірку до органу конституційного 

контролю [45, с. 22]. 

Наприклад, у Франції велика кількість парламентських процедур 

визначається саме органічними законами. Це тривалість повноважень кожної 

палати, кількість її членів, одержувані ними винагороди, умови виборності, 

режим їх невиборності й несумісності, умови заміщення вакантних місць 

депутатів і сенаторів, повне або часткове оновлення кожної палати, процедура 

делегування депутатами свого права голосу, подання петицій, формування комісії 

з розслідування та контролю  (ст. 25, 27 Конституції Франції). 

Органічним законом «Про депутатів» ФРН передбачається процедура 

утворення депутатських фракцій у палаті, процедура представництва в комісіях і 

комітетах, процедура проведення голосування тощо. Закон «Про вибори до 

Бундестагу» регламентує процедуру обрання керівників палати, процедуру 

позбавлення депутата мандату в разі його відмови від членства в парламенті 

тощо. 

Ст. 87 Конституції Іспанії передбачає прийняття органічного закону, яким 

визначаються умови і способи здійснення народом ініціативи щодо подання 

законодавчих пропозицій [58]. Також органічним законом, що визначає умови і 

порядок проведення різних видів референдуму, передбачається процедура 

ухвалення Конгресом депутатів пропозиції голови Уряду щодо призначення 

референдуму (ст. 92 Конституції Іспанії). У Республіці Польща відповідно до 
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Конституції органічними законами визначаються: випадки заборони поєднання 

депутатського мандата з публічними функціями (ст. 103); засади притягнення  

депутатів до кримінальної відповідальності, а також порядок здійснення такого 

процесу (ст. 105); порядок діяльності слідчої комісії Сейму (ст. 110); процедури 

реалізації народної законодавчої ініціативи (ст. 118) тощо. 

Конституція Чеської Республіки передбачає, що діяльність слідчих комісій, 

комітетів і комісій парламенту регулюється органічним законом (ст. ст. 30, 

31) [70]. 

В Україні правовою доктриною не передбачено такого різновиду законів як 

органічний закон. Хоча ч. 6 ст. 89 Конституції України встановлює, що 

організація і порядок діяльності комітетів Верховної Ради України, її тимчасових 

спеціальних і тимчасових слідчих комісій встановлюються законом [80]. На 

підставі цього положення основні питання формування та діяльності комітетів і 

комісій Верховної Ради України регламентуються Законом України «Про 

комітети Верховної Ради України». Також до такої природи законів можна 

віднести Закон України «Про статус народного депутата України», Закон України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», Закон України 

«Про Кабінет Міністрів України», Закон України «Про всеукраїнський 

референдум» та ін. 

Іншим різновидом нормативно-правових актів, які виступають джерелом  

парламентських процедур, є регламенти парламенту (палат парламенту). І якщо 

конституція  визначає базові правила, органічні закони за прямим приписом 

конституції закріплюють окремі парламентські процедури, регламент парламенту 

(палат парламенту), охоплює більш детальне регулювання парламентських 

процедур, пов’язаних із порядком роботи органу законодавчої влади, 

формуванням його внутрішніх органів та участю у формуванні інших органів 

державної влади, реалізацією законодавчої функції, здійсненням контрольних 

повноважень тощо [89, с. 68–69]. Регламент є процесуальним джерелом 

конституційного права, яке значною мірою деталізує норми конституції, детально 

визначає процедурний механізм роботи парламенту та виконання ним окремих 
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функцій. Норми мають переважно процесуальний характер, незважаючи на те, що 

в них є норми як матеріального, так і процесуального права. На важливості 

регламентів акцентував увагу ще Томас Джефферсон, який зазначав, що набагато 

важливішою є наявність правил, якими можна керуватися, ніж їх сутність, так як 

наявність правил необхідна для злагодженості процесу роботи. 

З огляду на таке розуміння правової природи і призначення регламентів 

парламентів, будується практика державотворення більшості розвинутих 

демократичних країн. Так, згідно зі ст. 112 Конституції Польської Республіки, 

внутрішню організацію і порядок роботи Сейму, а також порядок формування та 

діяльності його органів визначає регламент Сейму, що приймається Сеймом [79]; 

відповідно до ст. 64 Конституції Італії, кожна палата приймає свій регламент 

абсолютною більшістю голосів своїх членів [59]; згідно зі ст. 21 Конституції 

Латвійської Республіки, для визначення внутрішньої діяльності та порядку роботи 

Сейм виробляє регламент [62]; «Палати встановлюють свої регламенти, 

затверджують самостійно свої бюджети і за взаємною згодою визначають статус 

технічного персоналу Генеральних Кортесів» –  зазначається у ч. 1 ст. 72 

Конституції Іспанії. У ч. 5 ст. 83 Конституції України закріплюється: порядок 

роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та 

Регламентом Верховної Ради України [80]. 

Юридична енциклопедія дає визначення поняття «регламент» як таке, що 

походить від французького regle – правило, латинського regula – правило: 

сукупність правил, якими визначається порядок роботи органу державної влади, 

органу місцевого самоврядування, організації чи установи [181, с. 256]. Регламент 

– це «прийнятий розпорядок ведення зборів, засідання та інше; час, відведений 

цим розпорядком для доповіді чи виступу; правила, що регулюють порядок 

діяльності державного органу або комерційної організації; правила (постійні чи 

тимчасові), які регулюють внутрішню організацію та форми діяльності палати чи 

однопалатного парламенту, а також правове становище депутата; акти, які 

приймають уряди певних країн для здійснення регламентарної влади» – зазначає  

В. М. Литвин [29, с. 297]. 
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Загалом аналіз довідникової та наукової літератури дозволяє констатувати, 

що щодо розуміння поняття «регламент парламенту» в науковому середовищі 

склалося декілька позицій. 

Прибічники першої з них, трактуючи поняття «регламент», беруть за основу 

предметну сферу його дії. Відповідно до цього підходу, визначення, наявні у 

науковій літературі, здебільшого, зводяться до того, що регламент – це сукупність 

правил, що регулюють внутрішню організацію і порядок діяльності 

представницького органу. Так, зокрема, Б. А. Страшун зазначає, що регламент 

верховного представницького органу – це система норм, що регулюють структуру 

цього органу і порядок його діяльності [165, с. 84]. Аналогічне визначення 

приводить Ж.-П. Жаке, який стверджує, що регламентом кожної палати є статут, 

який регулює їх організацію і діяльність [26, с. 365]. На думку В. А. Мамаєва, 

регламент – це «сукупність правил, що встановлюють порядок виконання 

парламентом своїх повноважень» [100, с. 3]. Цей же автор також зазначає: 

«Регламент – це сукупність правил, що визначають порядок здійснення 

парламентом своїх повноважень: проведення засідань, внесення та розгляд 

питань, прийняття рішень тощо. Регламент тісно повязаний не тільки з 

виконанням парламентом своїх повноважень, а й при наявності двопалатної 

парламентської системи, сприяє розподілу цих повноважень між палатами 

законодавчого органу» [100, с. 3]. 

Даючи близьке до вищевикладеного, але більш розгорнуте визначення, 

В. О. Лучин вважає регламентом спеціальний правовий акт, норми якого 

«покликані регулювати процедуру здійснення представницькими органами і 

іншими органами, що беруть участь в їх роботі, притаманних їм 

повноважень» [96]. О. Е. Кутафін стосовно Федеральних Зборів РФ визначає, що 

регламент – це «нормативний акт, що встановлює внутрішній розпорядок 

діяльності палати Федеральних Зборів РФ, способи здійснення конституційних 

повноважень» [83]. 

Інші вчені трактують регламент не з точки зору предмета правового 

регулювання, а намагаються відобразити у визначенні суть і особливості 
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юридичної природи цього правового акту. Одні автори (Є. В. Колєсніков,                      

О. В. Клєнкіна) вважають, що регламент – це «зведення переважно внутрішніх 

правил діяльності», але при цьому «має силу закону або прирівняний до 

нього» [38, с. 73]. Інші (Ю. А. Дмитрієв, І. В. Упоров) розуміють регламент як 

винятково внутрішній документ, який належить до категорії корпоративних актів, 

і дають таке його визначення: «Регламент – це корпоративний акт, що має 

внутрішньоорганізаційне значення і не має статусу нормативного правового 

акту» [23, с. 8–10]. Окремі зарубіжні вчені розглядають парламентський 

регламент як внутрішній статут представницького органу [98]. На думку 

В. Є. Чиркіна, регламент – це внутрішній акт представницької установи, який 

приймається у формі постанови і не потребує схвалення іншою палатою (за умови 

діяльності двопалатного парламенту) або глави держави [164, с. 535]. 

У визначеннях терміну «регламент» третьої групи науковців поєднуються 

дві вищезазначені позиції. Зокрема, на думку Н. В. Ґанджи, регламент – це 

нормативний акт, який відзначається високим ступенем деталізації щодо 

упорядкування внутрішньої структури і відносин, що виникають у процесі 

реалізації органом державної влади своїх повноважень. Цей процесуальний 

нормативно-правовий акт забезпечує не тільки законодавчу функцію парламенту 

(яка є частиною правотворчості), а й інші функції парламенту [16, с. 42–44]. 

І. В. Гранкін вважає, що за своєю природою, регламент – це підконституційний, 

підзаконний акт, який приймається не для розвитку норм конституції і 

відповідних законів, а для визначення порядку реалізації правових приписів, які 

містяться в них щодо конкретних державних органів: парламенту, його палат, 

уряду і т. ін. [19, с. 39–47]. 

Однак, при визначенні суті регламенту мають бути відображені в 

обов’язковому порядку такі його юридичні особливості, як предмет регулятивної 

дії, його правова природа і зв’язок з конституцією [91, с. 100–103]. Враховуючи 

це, можна стверджувати, що Регламент Верховної Ради України – це 

передбачений Конституцією України нормативно-правовий акт, який приймається 

парламентом та регулює порядок роботи Верховної Ради України, формування її 
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органів та державних органів, в утворенні яких бере участь орган законодавчої 

влади, процедури розгляду інших питань, віднесених до його компетенції. 

Слід відзначити, що природа регламенту як нормативно-правового акту у 

зарубіжних країнах має різний характер. Так, в деяких країнах він є внутрішнім 

актом парламенту (палати парламенту). Зокрема, у Данії – це резолюція [142,         

с. 112–115]; у Німеччині – регламент, прийнятий постановами палат [142,             

c. 104–105]; в Угорщині – регламент, прийнятий рішенням Державних зборів [142, 

c. 98]; у Великій Британії – регламент резолюції палат, акти, розпорядження [142, 

c.  86–88]; в Македонії – спеціальний акт Зборів Республіки [142, c. 137–140]. 

В інших країнах регламент є конституційним чи органічним законом, 

зокрема  в Австрії – федеральний закон «Про Регламент Національної Ради»; у 

Чехії – закон, що встановлює регламенти палат [85, с. 105]; у Словакії – регламент 

Словацької Національної Ради, прийнятий законом [40, с. 185]; у Швеції – акт 

Риксдагу, прийнятий законом [40, c. 134]; у Литві – Статут Сейму, який має силу 

закону. Тобто парламентська практика держав – членів Європейського Союзу 

стосовно регламентів, є неоднозначною. 

Що ж стосується України, то висновок про правову природу Регламенту 

Верховної Ради України можна зробити, зважаючи на те, що він затверджений 

Законом України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 

року № 1861-VI, а також з позицій Конституційного Суду України від 3 грудня 

1998 року та від 11 травня 2007 року. Зокрема, у Рішенні Конституційного Суду 

України у справі за конституційним поданням народних депутатів України щодо 

відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради 

України «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України» (справа про 

утворення фракцій у Верховній Раді України) від 3 грудня 1998 р. № 17-рп/98, 

орган конституційної юрисдикції висловив позицію, відповідно до якої питання 

щодо організації і порядку діяльності Верховної Ради України, а також статусу  

народних депутатів України Верховна Рада України повинна вирішувати 

винятково законами України, зокрема законом про регламент Верховної Ради 

України [145]. Аналогічна правова позиція міститься і в Ухвалі Конституційного 
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Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за 

конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо офіційного 

тлумачення положень частини п’ятої статті 83, пункту 15 частини першої статті 

85 Конституції України від 11 травня 2007 р. № 22-у/2007. 

Внутрішній зміст регламентів, зазвичай, характеризується досить детальним 

регулюванням парламентських процедур. Зумовлено це, насамперед, тим, що чим 

детальніше регламентовані процедурні питання, тим менше приводів, щодо яких 

можуть виникнути суперечки та конфлікти. Зокрема, детальну регламентацію 

процедурних питань містить Регламент Національних зборів Франції, який 

складається із трьох розділів, що регулюють питання організації та діяльності 

Національних зборів, питання законодавчої процедури, а також питання 

парламентського контролю. Розділ «Законодавча процедура» поділено на три 

частини, які визначають звичайну парламентську процедуру, процедуру 

обговорення фінансових законів та питання спеціальних законодавчих процедур. 

Цей розділ, зокрема, включає детальне визначення порядку законодавчої 

діяльності постійних комісій, доповідей стосовно законопроектів, підготовку 

висновків та надання інформації, здійснення права внесення поправок до тексту, 

поширення висновків відносно фінансових законопроектів та ін. Третій розділ 

Регламенту Національних Зборів присвячений парламентському контролю і 

детально регулює питання процедури отримання інформації і проведення 

контролю Зборами, питання висловлення недовіри уряду, а також кримінальної 

відповідальності президента Республіки і членів уряду [174, с. 65]. 

Детальна регламентація парламентських процедур властива й для 

Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України «Про 

Регламент Верховної Ради України» від 10 лютого 2010 року № 1861-VI (далі – 

Регламенту Верховної Ради України), нормами якого закріплюються: порядок 

роботи Верховної Ради України, її органів та посадових осіб; порядок підготовки і 

проведення сесій Верховної Ради, її засідань, формування державних органів, 

законодавча процедура, процедура розгляду інших питань, віднесених до її 
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повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради 

України [141]. 

Окремі питання реалізації парламентом своїх функцій містяться в 

звичайних законах. Зокрема, Законі України «Про звернення громадян»,  Законі 

України «Про доступ до публічної інформації», Законі України «Про засади 

державної мовної політики» тощо. 

Деякі аспекти реалізації парламентських процедур можуть бути 

врегульовані й підзаконними нормативними актами, прийнятими парламентом. 

Вони можуть мати більш деталізований характер і включати конкретні приписи 

щодо ведення парламентської роботи. Наприклад, Положення про Апарат 

Верховної Ради України, в якому містяться положення щодо процедури 

формування  Апарату, затвердження його структури та граничної чисельності; 

Постанову Верховної Ради України «Про затвердження Положення про 

помічника-консультанта народного депутата України», якою, зокрема, 

закріплюються положення щодо порядку прийняття на посаду помічника-

консультанта та його звільнення; Постанову Верховної Ради України «Про 

перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України 

восьмого скликання», якою закріплюється  порядок визначення головного 

комітету з опрацювання законопроекту, проекту постанови чи іншого акту 

Верховної Ради України, зміст якого стосується предметів відання двох або 

більше парламентських комітетів. 

Окремі питання парламентських процедур регулюються нормативно-

правовими договорами. Найчастіше це договори між парламентом і главою 

держави з приводу розмежування компетенції. Наприклад, Конституційний 

договір про взаємні відносини між законодавчою і виконавчою владою 

Республіки Польща, а також про територіальне самоврядування від 17 жовтня 

1992 року та Конституційний договір між Верховною Радою України та 

Президентом України про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

нової Конституції України від 8 червня 1995 року. 
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Певну особливість мають парламентські процедури у країнах з 

англосаксонською системою права, де  парламентська процедура визначається не 

тільки як сукупність правил, але і сукупність правових звичаїв та прецедентів. 

Зокрема, у Великій Британії більша частина парламентських процедур міститься у 

регламенті Палати громад. Але ще більшу їх частину складають традиції та 

прецеденти. Крім того, парламентські процедури регулюються особливими 

постановами парламенту, кількість яких перевищує 122. Такі постанови діють 

постійно. Але існують також «сесійні положення», які чинні тільки протягом 

однієї сесії. Форму прецеденту мають рішення спікера, які виносяться ним у 

контексті тлумачень правил, що вже існують – «правила спікера». 

Так як джерелом права у Великобританії визнається й правова доктрина, 

парламентські процедури визначаються також і практикою, яка закріплюється у 

працях учених. Наприклад, складений у 1944 році трактат «Ерскін Мей» 

(«Трактат Ерскіна Мея про право, привілеї, процедуру та звичаї парламенту»), 

який став першим кроком у систематизації парламентської практики 

Великобританії, має значний авторитет, існує у вигляді збірника звичаїв та 

традицій багатовікової практики англійського парламенту та підлягає широкому 

тлумаченню, особливо спікером Палати громад. 

У такий спосіб, можна зробити висновок, що регламентування 

парламентських процедур у різних державах-членах Європейського Союзу 

різниться. В Україні також вироблений певний досвід щодо нормативного 

закріплення парламентських процедур, який загалом відповідає світовому досвіду 

та характеризується різноплановістю та достатньою детальною 

регламентованістю. Важливо, що парламентські процедури врегульовані на 

конституційному рівні. Водночас Основним Законом України визначаються 

тільки окремі парламентські процедури; закріплення парламентських процедур у 

повному обсязі здійснюється Регламентом Верховної Ради України та  законами; 

окремі процедурні аспекти реалізації деяких функцій парламенту закріплюються в 

підзаконних нормативно-правових актах, прийнятих парламентом. 
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Висновки до розділу 1 

 

Дослідивши конституційно-правову природу парламентських процедур, 

можна стверджувати, що поняття «процедура» є багатогранним і за своїм змістом 

вживається в різноманітних значеннях та контекстах. Однак найбільш суттєвого 

поширення воно набуло в юриспруденції. Опинившись у цьому «специфічному 

середовищі», процедура набуває таких особливих властивостей, як 

урегульованість нормами права, структурованість правовими відносинами, 

спрямованість на правовий результат тощо. 

В залежності від галузі права, в якій застосовується такий вид процедури, як 

юридична, її прийнято класифікувати на конституційно-правову, адміністративно-

правову, цивільно-правову тощо. За суб’єктами реалізації конституційно-правові 

процедури можна класифікувати на ті, що належать до врегулювання питань 

функціонування глави держави, уряду, органу конституційного контролю, інших 

державних органів тощо. Ті конституційно-правові процедури, що відносяться до 

питань порядку роботи парламенту в науці конституційного права, отримали 

назву парламентські процедури. 

Парламентській процедурі властиві такі ознаки: 

– соціальний характер; 

– становить собою самостійний різновид конституційно-правової 

процедури, яка натомість є різновидом юридичної процедури; 

– характеризується нормативною визначеністю, регламентується 

відповідними нормами права; 

– являє собою унормовану модель алгоритму послідовних юридично 

значущих процесуальних дій суб’єктів її реалізації (має внутрішню організацію, 

структуру); 

– спрямована на досягнення певної мети і в результаті її реалізації 

досягається певний результат. 
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Під парламентською процедурою слід розуміти самостійний різновид 

конституційно-правових процедур, що має соціальний характер, 

регламентується відповідними нормативно-правовими актами та іншими 

джерелами права, являє собою унормовану модель алгоритму послідовних 

юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат або 

парламентських органів чи окремих депутатів, та спрямована на досягнення 

певної мети (результату). 

Парламентські процедури можна класифікувати за такими критеріями: 

– за джерелом закріплення (парламентські процедури, що містяться: а) у 

нормативно-правових актах (конституції держави, органічних законах, 

регламентах парламенту або палат парламенту, звичайних законах); б) у 

нормативно-правових договорах; в) мають характер прецеденту; г) існують у 

формі конституційного звичаю); 

– за цільовим призначенням – регулятивні та охоронні; 

– за правовими формами діяльності – правотворчі, установчі, 

правозастосовні і контрольні парламентські процедури; 

– за суб’єктом реалізації – внутрішньопарламентські та міжінституційні; 

– за об’єктом реалізації (сферою реалізації) – такі, що використовуються 

при вирішенні питань, які стосуються внутрішньодержавних зносин, та ті, що 

стосуються зовнішніх зносин; 

– за методом правового регулювання – альтернативні (диспозитивні) і 

безальтернативні (імперативні) процедури; 

– за порядком проведення парламентські процедури (здійснення) – 

обов’язкові і факультативні; 

– за терміном дії – строкові, відносно строкові та безстрокові; 

– за тривалістю реалізації –  повні і скорочені; 

– за змістом – загальні і спеціальні. 

Парламентська процедура характеризується нормативною визначеністю, 

регламентованістю відповідними нормами права. Засобом здійснення такої 

регламентації виступають процесуальні норми конституційного права, що 
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об’єктивують певний порядок реалізації учасниками конституційно-правових 

відносин своїх прав, обов’язків, повноважень тощо. 

В залежності від належності держави до певної правової сім’ї, 

парламентські процедури визначаються низкою джерел права, зокрема, такими, як 

нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, правові прецеденти та 

правові звичаї. 

Нормативно-правові акти як джерела парламентського права можна 

поділити на такі групи: a) конституція (основний закон держави);                           

б) органічні закони; в) регламент парламенту або палати парламенту; г) звичайні 

закони;  д) підзаконні нормативно-правові акти. 

Основу нормативно-правового регулювання парламентських процедур 

становить конституція держави, в якій, зазвичай, містяться загальні процедурні 

норми, що визначають діяльність парламенту у певній сфері. Парламентські 

процедури закріплюються в основних законах країн-членів Європейського Союзу 

в різному обсязі: від поодинокого  регламентування деяких з них в положеннях 

Основного закону до достатньо детальної регламентації. 

У першому випадку яскравим прикладом є конституції таких держав-членів 

Європейського Союзу, як Франція та  Бельгія, які закріплюють лише окремі 

аспекти стосовно організації та діяльності власного парламенту. У другому 

випадку – це конституції таких держав, як Іспанія, Італія, ФРН, Польської 

Республіки, України, в яких навпаки, достатньо детально закріплено порядок 

реалізації парламентських процедур. Незважаючи на цю різноманітність, 

конституції держав-членів Європейського Союзу об’єднує врегулювання на 

конституційному рівні парламентських процедур. 

У зарубіжних країнах також нормативно-правовим актом, який визначає 

окремі парламентські процедури, є органічний закон, який найчастіше визначають 

як акт, прийняття якого безпосередньо передбачено нормами конституції, і який є 

продовженням конституційних приписів. В Україні такого різновиду правових 

актів немає. Хоча за правовою природою до таких можна віднести закони України 

«Про комітети Верховної Ради України», «Про статус народного депутата 
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України», «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про 

Кабінет Міністрів України», Закон України «Про всеукраїнський референдум» та 

ін. 

Важливе місце в системі правових джерел, що регламентують 

парламентські процедури, займають регламенти парламенту (палат парламенту), 

які охоплюють більш детальне регулювання парламентських процедур, 

пов’язаних із порядком роботи органу законодавчої влади, формуванням його 

внутрішніх органів та участю у формуванні інших органів державної влади, 

реалізацією законодавчої функції, здійсненням контрольних повноважень тощо. 

Природа регламенту як нормативно-правового акту у зарубіжних країнах має 

різний характер. 

В Україні під Регламентом Верховної Ради України слід розуміти 

передбачений Конституцією України нормативно-правовий акт, який приймається 

парламентом та закріплює порядок роботи Верховної Ради України, формування 

її внутрішніх органів та державних органів, в утворенні яких бере участь орган 

законодавчої влади, процедури розгляду інших питань, віднесених до його 

повноважень. 

Для Регламенту Верховної Ради України властива детальна регламентація 

парламентських процедур, нормами якого закріплюються: порядок роботи 

Верховної Ради України, її органів та посадових осіб; порядок підготовки і 

проведення сесій Верховної Ради, її засідань, формування державних органів, 

законодавча процедура, процедура розгляду інших питань, віднесених до її 

повноважень, та порядок здійснення контрольних функцій Верховної Ради. 

Також окремі процедурні питання реалізації парламентом своїх функцій 

містяться у звичайних законах України: «Про звернення громадян»,  «Про доступ 

до публічної інформації», «Про засади державної мовної політики» тощо. А деякі 

парламентські процедури врегульовані підзаконними нормативними актами, 

прийнятими українським парламентом. Наприклад, Положення про Апарат 

Верховної Ради України, Постанову Верховної Ради України «Про затвердження 

Положення про помічника-консультанта народного депутата України» тощо. 
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Парламентські процедури закріплюються не тільки в нормативно-правових 

актах, але й нормативно-правових договорах, а у країнах англосаксонської 

системи права містяться й у формі правових звичаїв, прецедентів та правових 

доктрин. Зокрема, у Великій Британії більша частина парламентських процедур 

міститься у регламенті Палати громад. Але ще більшу їх частину складають 

парламентські традиції та прецеденти. Також парламентські процедури 

визначаються і практикою, яка закріплюється у працях учених. 

Отже, регламентування парламентських процедур у державах-членах 

Європейського Союзу відрізняється одне від одного. В Україні також вироблений 

певний досвід щодо нормативного закріплення парламентських процедур, який 

загалом відповідає світовому досвіду та характеризується різноплановістю та 

достатньою детальною регламентованістю. Важливо, що парламентські 

процедури врегульовані на конституційному рівні. Водночас, Основним Законом 

України визначаються тільки окремі парламентські процедури; закріплення 

парламентських процедур у повному обсязі здійснюється Регламентом Верховної 

Ради України та  законами; окремі процедурні аспекти реалізації деяких функцій 

парламенту закріплюються в підзаконних нормативно-правових актах, прийнятих 

парламентом. 
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РОЗДІЛ 2 

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО УРЯДУ  

В ДЕРЖАВАХ-ЧЛЕНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 

 

2.1 Парламентські процедури щодо формування уряду в країнах 

Європейського Союзу 

 

Одними з найважливіших парламентських процедур є процедури щодо 

формування уряду. Це зумовлено тією обставиною, що саме конституційно-

правова модель уряду є вирішальним фактором функціонування усієї виконавчої 

гілки влади. Уряд є органом державної влади, який забезпечує здійснення 

внутрішньої та зовнішньої політики держави, виконання її законів, вживає заходи 

щодо забезпечення прав і свобод людини та громадянина, здійснює розроблення і 

виконання загальнодержавних цільових програм. Крім того, на думку 

Р. М. Фрідманського, питання формування уряду надзвичайно важливе не тільки з 

точки зору побудови оптимальної системи організації виконавчої влади, але й з 

політичної, так як цей орган влади відіграє одну із ключових ролей у загальній 

системі механізмів впливу на економічну, соціальну і політичну сфери життя 

суспільства. Зрештою персональний склад уряду – це результат складного 

компромісу між найвпливовішими політичними силами. Тому в діяльності будь-

якого, навіть найбільш аполітичного складу уряду неминуче відображається 

реально існуючий у суспільстві рівень згоди політичних сил із ключових питань, 

які стоять перед виконавчою владою [175, с. 124]. 

Парламентські процедури щодо формування уряду в державах 

Європейського Союзу мають свої особливості, на які впливають політичні 

традиції, що існують у державі, тип виборчої системи, за якою формується склад 

законодавчого органу, рівень розвитку партійної системи, обсяг конституційних 

повноважень парламенту та глави держави тощо. Але ключовим фактором, від 

якого залежить порядок формування уряду в будь-якій державі і пов’язані з ним 
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парламентські процедури, більшість науковців називають форму державного 

правління. Натомість спосіб формування та відповідальність уряду вважається 

однією з визначальних характеристик, за якими розмежовуються форми 

державного правління [82, с. 90; 139, с. 27]. Крім того, при визначенні способу 

формування уряду у певній державі, потрібно також зважати не лише  на 

формально закріплені процедури, але й на те, хто має визначальний вплив на 

склад та політику уряду. 

У юридичній літературі залежно від ступеня участі парламенту й глави 

держави в процесі формування уряду, виокремлюють такі способи формування 

уряду: 1) абсолютно (винятково) позапарламентський спосіб, який полягає в тому, 

що повноваження з формування уряду зосереджені в руках глави держави. У 

цьому способі пропонується також вирізняти династичний (Оман),  

аристократичний (Кувейт) та одноосібно-президентський (Індонезія) способи; 2) 

обмежено-позапарламентський спосіб, у межах якого виділяються такі 

модифікації: модель парламентської більшості (Данія, ФРН) та модель 

міжпартійного консенсусу (Італія); 3) парламентсько-президентський 

(напівпрезидентський) спосіб. За умов цього способу можна виділити такі моделі 

формування уряду: модель домінування президента (Росія), модель домінування 

парламенту (Вірменія, Польща) та паритетна модель (Казахстан); 4) абсолютно 

внутрішньопарламентський спосіб (Японія, Угорщина); 5) квазі-парламентський 

спосіб, що характерний для країн соціалістичної орієнтації (В’єтнам, Китай). 

Водночас доцільно виокремлювати нетипові способи формування уряду, коли, 

наприклад, уряд формується безпосередньо народом (Ізраїль) [152, с. 45]. 

За формою державного правління найчастіше  вирізняють дві основні й 

найбільш поширені моделі створення урядів – парламентський і 

позапарламентський способи їх формування [44; 21, с. 85]. Також важливо 

враховувати, що крім фактору форми державного правління, така класифікація 

базується ще на двох вирішальних моментах: 1) потрібна чи не потрібна при 

формуванні уряду згода парламенту; 2) враховується чи не враховується при 

формуванні уряду партійний склад парламенту [18]. 
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Позапарламентська модель формування уряду характерна для 

президентських республік і дуалістичних монархій. За умови конституційного 

закріплення вищезазначеної моделі, обраний народом президент формує склад 

останнього за обмеженої участі парламенту і сам призначає і зміщує міністрів. 

Прикладом позапарламентського формування уряду є положення конституцій 

таких держав, як Аргентина, Бразилія, Еквадор, Казахстан, Колумбія, Мексика, 

США та інших президентських республік, а також таких монархічних країн, як 

Кувейт та Йорданія. Зокрема, згідно п. 1 ст. 120 Конституції Колумбії, Президент 

Республіки  як вища посадова особа виконавчої влади призначає і зміщує на свій 

розсуд Міністрів Кабінету і керівників адміністративних департаментів [60]; 

відповідно до ч. 1 ст. 84 Конституції Бразилії, Президент Республіки має 

виняткові повноваження призначати і звільняти з посади державних 

міністрів [50]; ст. 35 Конституції Йорданії закріплює право Короля призначати 

Прем’єр-Міністра і знімати його з посади або прийняти його відставку. Він також 

призначає міністрів, знімає їх з посади або приймає їх відставку за рекомендацією 

Прем’єр-Міністра [56];  в Аргентині Президент своєю владою призначає і звільняє 

голову Кабінету Міністрів і інших членів Кабінету, посадових осіб свого 

секретаріату, консульських агентів та інших службовців, якщо для них цією 

Конституцією не встановлено інший порядок призначення (ч. 7 ст. 99 Конституції 

Аргентини) [47]; у державі-члені Європейського Союзу Республіці Кіпр, 

відповідно до ст. 46 Основного Закону, Президент і віце-президент Республіки, з 

метою забезпечення виконавчої влади, мають у своєму розпорядженні Раду 

Міністрів у складі семи міністрів-греків і трьох міністрів-турків. Міністри 

підбираються відповідно Президентом і віце-президентом Республіки, які 

призначають їх актом, підписаним ними обома [65]. 

У деяких президентських республіках парламент все ж бере певну участь у 

формуванні уряду. Так, в США Президент, відповідно до частини другої розд. 2 

ст. II Конституції, здійснює призначення членів Кабінету за порадою і за згодою 

Сенату. При цьому контроль за призначеннями на відповідні посади з боку 

Сенату США не носить політичного характеру і не залежить від результату 
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парламентських виборів, адже перевіряються лише компетентність і моральне 

обличчя кандидатів на посади. Випадки відмови сенату в затвердженні 

запропонованих президентом кандидатур трапляються не часто – лише тоді, коли 

проти запропонованого кандидата є якийсь негативний матеріал, про який 

президент не знав. Тоді президент сам, здебільшого, і знімає кандидатуру. Якщо 

жодних обґрунтованих заперечень не наводиться, то призначення затверджуються 

майже формально. Зокрема, за останні два століття верхня палата Конгресу США 

затвердила понад 500 членів Кабінету, відкинувши дев’ятьох. Востаннє верхня 

палата заблокувала призначення міністра оборони в адміністрації Джорджа Буша-

старшого в 1989 році, а до цього – міністра торгівлі в кабінеті Дуайта Ейзенхауера 

в 1959 році. 

Уряд у країнах з позапарламентською моделлю його формування, 

здебільшого, є однопартійним, несе відповідальність перед главою держави, 

якому належить виконавча влада. 

Парламентська модель передбачає утворення уряду за результатами 

парламентських виборів (при двопалатному парламенті – зазвичай виборів у 

нижню палату). Мандат на формування уряду у такому разі одержує та партія, або 

партійна коаліція, яка перемогла на виборах до парламенту. При цьому, як 

зазначають М. С. Горшеньова, К. О. Закоморна та В. О. Ріяка, це положення у 

конституціях зарубіжних країн викладено досить поверхово або зовсім 

відсутнє [76, с. 162]. 

Така модель є характерною для парламентарних та багатьох змішаних 

республік і монархій. У таких випадках за загальним правилом глава держави 

призначає главу уряду, щодо якого є підстави вважати, що він і очолюваний ним 

уряд будуть користуватися довірою більшості парламенту або його нижньої 

палати. Так як держави-члени Європейського Союзу представлені 

парламентськими або змішаними формами правління, варто дослідити 

вищезазначену модель формування уряду детальніше. 

Парламентська модель формування уряду передбачає декілька її різновидів. 

Зокрема, І. І. Дахова виокремлює дві її модифікації. Згідно з першою, глава 
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держави на свій розсуд призначає Прем’єр-міністра і за пропозицією останнього – 

інших членів уряду. Особливістю застосування такої моделі формування уряду в 

низці країн є необхідність одержання ним інвеститури у парламенту. Прем’єр-

міністр після свого призначення главою держави має у встановлений Основним 

Законом строк представити парламенту склад уряду або подати урядову програму 

чи зробити одночасно і перше, і друге. У разі схвалення парламентом 

запропонованого складу уряду або урядової програми, можна стверджувати, що 

уряд одержав інвеституру. Друга модель формування урядів передбачає більш 

активну участь у ній парламенту вже з початкової стадії цього процесу  [22]. Крім 

того, в президентсько-парламентських республіках (наприклад, Франції) уряд 

також формується президентом, але він розділяє свою відповідальність з 

парламентом. Президент юридично може як входити, так і не входити до системи 

виконавчої влади, але, по суті, її очолює. Уряд, звісно, однопартійний, хоча може 

включати й представників інших партій. Перевагою формування і 

функціонування уряду при вищезазначеній формі правління є його стабільність 

при можливості певного контролю з боку парламенту. 

Однак, на думку В. М. Шаповала, не слід перебільшувати значення всіх 

процедур формування уряду, що прийняті в країнах з парламентарною та 

змішаною формами правління. Незалежно від співвідношення і послідовності дій 

глави держави та парламенту, вирішення питання про формування уряду у цьому 

випадку зумовлене, насамперед, реальною розстановкою політичних сил та їх 

представництвом у парламенті. При цьому необхідно пам’ятати, що висунення й 

узгодження кандидатур на урядові посади є прерогативою самих політичних 

партій та їх парламентських фракцій. Подібне стосується також і визначення 

кандидатури на посаду прем’єр-міністра, яку, зазвичай, посідає лідер партії 

парламентської більшості, або за погодження між партіями-членами коаліції – 

лідер однієї з цих партій [175, с. 54]. Роль глави держави в такій процедурі має 

достатньо формалізований характер. Останній не має права призначати урядовців 

на власний розсуд, а зобов’язаний здійснювати призначення тих осіб, які 
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користуються довірою і підтримкою депутатів, та відправити їх у відставку, як 

тільки вони втратять таку підтримку. 

Парламентська модель формування уряду має істотно посилювати 

взаємодію законодавчої та виконавчої гілок державної влади та сприяти їх 

ефективній співпраці. Але іноді відбувається протилежне – простежується 

виняткова нестабільність виконавчої влади, яка пояснюється не так жорсткістю 

парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади, як майже постійними 

політичними розбіжностями всередині парламентських та урядових коаліцій. 

Незважаючи на різноманітність модифікацій формування уряду 

(законодавчо визначеного урядотворчого процесу) в державах-членах 

Європейського Союзу, можна виокремити як суттєві відмінності, так і певні 

закономірності, властиві парламентським процедурам такого процесу. Це 

достатньо чітко прослідковується через характеристику етапів (стадій) 

формування уряду. 

Перша стадія (етап) – призначення голови уряду, яке може бути 

представлене декількома моделями та складатися з низки підетапів. 

Зокрема, в деяких державах право призначати главу уряду закріплено за 

главою держави. При цьому вимога щодо призначення на цю посаду лідера 

парламентської більшості ані конституцією, ані іншими законами не 

закріплюється, а існує у формі конституційного звичаю. Така ситуація властива 

для деяких монархічних держав – членів Європейського Союзу. Зокрема, 

відповідно до ст. 96 Конституції Бельгії, всі члени уряду призначаються на посади 

та звільняються з посад монархом [48]; згідно зі ст. 43 Конституції Нідерландів, 

Прем’єр-міністр та інші члени уряду призначаються на посади та звільняються з 

посад монархом [61]; відповідно до ст. 14 Конституції Данії, прийняття рішень 

про призначення на посади та звільнення з посад Прем’єр-міністра та інших 

членів Ради Міністрів належить до компетенції монарха [54]. Право визначати 

організацію уряду, а також призначати та звільняти міністрів належить й 

Великому Герцогу Люксембургу (ст. ст. 76, 77 Конституції Великого герцогства 

Люксембург) [51]. 
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Правом призначати голову уряду наділені й глави держав деяких 

парламентських та змішаних республік. Так, відповідно до ст. 92 Конституції 

Італії, Голова Ради міністрів Італії призначається на посаду Президентом [59]; 

згідно зі ст. 98, Президент Республіки Хорватія призначає і звільняє з займаної 

посади голову Уряду Республіки Хорватія [69]; відповідно до ст. 110 Конституції 

Словаччини, Прем’єр-міністр призначається на посаду та звільняється з посади 

главою держави.  Головою Уряду може бути призначений будь-який громадянин 

Словацької Республіки, який відповідає вимогам, що пред’являються для обрання 

до Національної Ради Словацької Республіки [71]. Також ст. 68 Конституції Чехії 

передбачається, що Прем’єр-міністр призначається на посаду Президентом 

Чехії [74]. У Польщі, відповідно до ст. 154 Конституції, Президент протягом 14 

днів після дня проведення першого засідання новообраного Сейму або після дня 

прийняття ним відставки уряду, призначає на посаду Прем’єр-міністра і, за 

поданням останнього, – інших членів уряду [79]. Згідно зі ст. 8 Конституції 

Франції, Прем’єр-міністр призначається на посаду Президентом Франції [73]. 

Процедура призначення голови уряду в Конституції Македонії – країні-

кандидата на вступ до ЄС, відповідно до ст. 80 якої у будь-якому випадку, коли 

потрібно призначити Прем’єр-міністра, Президент повинен призначити Прем’єр-

міністром члена Палати представників, який, на думку Президента, найбільш 

здатний залучитися підтримкою більшості членів цієї Палати, і повинен, діючи 

згідно з порадою Прем’єр-міністра, призначити інших міністрів з числа членів 

Палати представників: за умови, якщо потреба провести призначення на посаду 

Прем’єр-міністра або будь-якого іншого міністра виникає в той час, коли 

Парламент розпущений, особа, яка була членом Палати представників 

безпосередньо перед розпуском, може бути призначена Прем’єр-міністром або 

будь-яким іншим міністром, як якщо б, в кожному разі, така особа ще була 

членом Палати представників, але будь-яка особа, у такий спосіб призначена, має 

звільнити посаду з початком найближчої сесії Парламенту, якщо вона після цього 

не є його членом [66]. Схожу процедуру закріплює ст. 80 Конституції Мальти: «У 

будь-якому випадку, коли потрібно призначити прем’єр-міністра, Президент 
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повинен призначити прем’єр-міністром члена Палати представників, який, на 

думку Президента, найбільш здатний залучитися підтримкою більшості членів 

цієї Палати» [67]. 

У такий спосіб, хоча конституціями і закріплюється право глави держави 

одноосібно визначати кандидатуру на посаду глави уряду, приймаючи відповідне 

рішення, він залежить від думки більшості в парламенті (нижньої палати 

парламенту) і зобов’язаний її враховувати. 

Водночас практика державного будівництва деяких держав-членів 

Європейського Союзу конституційно зобов’язує главу держави узгоджувати свою 

позицію з парламентом при прийнятті рішення про призначення глави уряду, у 

такий спосіб включаючи два підетапи: консультація з парламентом (партіями, 

представленими в парламенті) та власне призначення. Зокрема, така вимога 

міститься в конституціях Іспанії, Португалії, Румунії та ін. Відповідно до ч. 1       

ст. 99 Конституції Іспанії, після кожного оновлення складу Конгресу депутатів і в 

інших передбачених Конституцією випадках, Король після консультацій з 

представниками політичних партій, представленими в парламенті, пропонує 

кандидата на пост голови Уряду [58]. У Португалії Прем’єр-міністр призначається 

на посаду Президентом Португалії після проведення останнім відповідних 

консультацій з партіями, представленими у парламенті (ст. 190 Конституції 

Португалії) [64]. Схожа процедура закріплена ст. ст. 85, 103 Конституції Румунії, 

згідно з якими кандидат на посаду Прем’єр-міністра визначається Президентом за 

результатами консультацій глави держави з партією, яка отримала абсолютну 

більшість місць у парламенті (в обох палатах), а якщо жодна з партій не отримала 

абсолютної більшості місць у парламенті – за результатами консультацій з усіма 

партіями, представленими в парламенті [70]. 

Ще одна модель призначення на посаду голови уряду передбачає 

делегування главою держави своїх повноважень у сфері формування уряду лідеру 

парламентської більшості. Глава держави визначає форматора або інформатора, 

яким зазвичай є лідер найбільшої партії, фактично, майбутній прем’єр-міністр, 

кандидатуру якого пропонує глава держави та затверджує парламент чи нижня 
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палата парламенту. У разі, якщо кандидатура форматора не підтримана 

парламентом, глава держави призначає інформатора, завданням якого є 

проведення переговорів між парламентськими партіями, з метою визначення 

кандидатури, що може бути підтримана парламентом як форматор. 

Такий порядок наявний, зокрема, в Македонії (країні-кандидата на вступ до 

ЄС), де, відповідно до ст. 90 Конституції, Президент повинен протягом 10 днів 

після конституювання Зборів вручити мандат на формування Уряду Республіки 

Македонія кандидату партії або партій, які мають більшість у Зборах. Мандатарій 

протягом 20 днів після отримання мандату представляє Зборам програму і 

пропонує склад Уряду Республіки Македонія [66]. Схожа процедура передбачена 

і  Конституцією Болгарії, відповідно до ст. 99 якої Президент доручає організацію 

процесу формування уряду кандидату на пост Прем’єр-міністра, висунутому 

найбільшою фракцією у парламенті. Якщо такому кандидату не вдасться 

завершити консультації щодо складу уряду протягом 7 днів після відповідного 

доручення глави держави, Президент доручає організацію формування уряду 

кандидату на пост Прем’єр-міністра, запропонованому другою за чисельністю 

парламентською фракцією. Якщо протягом 7 днів і цій особі не вдасться 

завершити консультації щодо складу уряду, Президент доручає формування уряду 

особі, запропонованій іншою фракцією. «Якщо у зазначені вище строки 

кандидату на посаду Прем’єр-міністра вдасться завершити консультації щодо 

складу уряду, Президент вносить до Національних Зборів подання про його 

призначення на посаду Прем’єр-міністра, в іншому випадку – Президент формує 

тимчасовий уряд, приймає рішення про дострокове припинення повноважень 

парламенту і призначає позачергові вибори до Національних Зборів» [49]. 

Поєднання цієї і попередньої моделей можна побачити і в Конституції 

Греції.  Згідно зі ст. 37 Конституції, Прем’єр-міністр призначається на посаду 

Президентом Греції. Глава держави призначає Прем’єр-міністром керівника партії, 

якій належить абсолютна більшість місць у парламенті. Якщо жодна з партій не 

має у парламенті абсолютної більшості місць, Президент доручає лідеру партії, 

яка має відносну більшість місць, вивчити можливість формування Уряду, що 
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користується довірою Парламенту. У разі невдачі, Президент Республіки доручає 

таку ж місію лідеру партії, що займає за кількістю депутатів друге місце в 

Парламенті, а якщо і ця спроба виявиться безуспішною – лідеру третьої за 

чисельністю місць в Парламенті партії. Кожен пробний мандат має силу протягом 

трьох днів. Якщо за результатами консультацій склад уряду визначити все ж не 

вдалося, Президент скликає лідерів всіх представлених у парламенті партій для 

проведення консультацій щодо утворення тимчасового (на період до 

позачергових парламентських виборів) уряду з представників усіх партій. 

Рішення про утворення такого уряду приймається лише за умови, якщо уряд 

зможе розраховувати на вотум довіри парламенту; після формування тимчасового 

уряду глава держави розпускає парламент. Якщо за результатами консультацій з 

усіма лідерами парламентських партій досягти консенсусу щодо складу уряду, 

який отримає вотум довіри парламенту, не вдалося, Президент доручає 

сформувати тимчасовий уряд (на період до проведення позачергових 

парламентських виборів) голові або Державної ради, або Ареопагу, або 

Контрольної ради і розпускає Парламент [53]. 

У деяких державах право призначення голови уряду закріплюється за 

главою держави, але суб’єктом подання кандидатури на цю посаду виступає 

парламент, або палата парламенту. Тобто процедура призначення містить два 

підетапи: подання кандидатури на посаду голови уряду та його призначення 

главою держави. Так, згідно зі статтею 13 Конституції Ірландії, Президент 

призначає Прем’єр-міністра за поданням нижньої палати парламенту, інших 

членів уряду – за поданням Прем’єр-міністра [57]. 

Або ж голова уряду призначається на посаду та звільняється з посади 

Президентом за згодою парламенту (ст. 92 Конституції Литви). Також формально 

згода Палати громад необхідна при призначенні Прем’єр-міністра у 

Великобританії. На практиці монарх призначає прем’єр-міністром лідера 

політичної партії, яка отримала більшість місць у Палаті громад, або лідера, 

визначеного коаліцією (наприклад, як у випадках з призначенням Девіда 
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Кемерона, який очолив  перший після 1940 року коаліційний уряд консерваторів 

та ліберальних демократів). 

Для інших парламентських та змішаних республік держав-членів 

Європейського Союзу властива модель, за якої глава уряду призначається 

парламентом за поданням президента. У такому випадку ця стадія формування 

уряду складається з таких підетапів: пропозиція Президентом кандидатури глави 

уряду; його призначення парламентом (нижньою палатою парламенту). 

Винесенню пропозиції голови уряду Президентом можуть передувати його  

консультації з лідерами депутатських фракцій. 

Саме такий спосіб призначення глави уряду властивий  Словенії, Угорщині, 

Фінляндії, ФРН. Зокрема, відповідно до ст. 111 Конституції Словенії, кандидат на 

посаду Прем’єр-міністра вноситься на розгляд парламенту главою держави після 

проведення консультацій з лідерами депутатських фракцій. Запропонована 

Президентом кандидатура вважається підтриманою, якщо за результатами 

таємного голосування на її підтримку було подано абсолютну більшість голосів 

членів парламенту [68]; згідно з ч. 4 ст. 16 Конституції Угорщини, Прем’єр-

міністр повинен бути обраний більшістю голосів членів парламенту, за 

пропозицією Президента республіки. Прем’єр-міністр вступає на посаду після 

обрання [52]; відповідно до статті 61 Конституції Фінляндії, Прем’єр-міністр 

обирається парламентом і затверджується на посаді Президентом Фінляндії. 

Перед призначенням Прем’єр-міністра на посаду, представлені в парламенті 

партії проводять консультації щодо складу уряду та програми його діяльності, за 

результатами яких визначають кандидата на посаду Прем’єр-міністра. 

Запропонована за результатами політичних консультацій кандидатура вноситься 

на розгляд парламенту Президентом Фінляндії. Вона вважається схваленою, якщо 

на її підтримку подано більшість голосів присутніх на засіданні парламенту 

депутатів [72]. У ФРН Федеральний канцлер обирається Бундестагом без дебатів 

за пропозицією Федерального президента. Обраним вважається той кандидат, 

який отримав голоси більшості членів Бундестагу. Федеральний президент 
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зобов’язаний здійснити призначення обраної особи (ст. 63 Основного Закону 

ФРН). 

Друга стадія (етап) формування уряду – призначення міністрів. Зазвичай 

цей етап представлений двома моделями: 

– міністри призначаються главою держави за поданням глави уряду або за 

умови контрасигнації акту про призначення членів уряду главою уряду (Данія, 

Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, ФРН, 

Франція, Чехія); 

–  міністри призначаються парламентом (нижньою палатою парламенту) за 

поданням глави уряду (Словенія). 

Для більшості парламентських монархій, змішаних та парламентських 

республік властива саме перша модель. Зокрема, відповідно до параграфу 89 

Конституції Естонії, у  разі прийняття Рійґікоґом рішення про надання кандидату 

на пост Прем’єр-міністра права сформувати уряд, кандидат у Прем’єр-міністри 

протягом 7 днів після прийняття відповідного рішення парламентом вносить 

Президенту подання про призначення на посади членів уряду. Президент приймає 

рішення про призначення на посади членів уряду протягом 3 днів з дня внесення 

відповідного подання кандидатом на посаду Прем’єр-міністра [55]; згідно зі ст. 56 

Конституції Латвії, право очолити і формувати уряд надається особі, визначеній 

Президентом. Членів уряду призначає Президент за поданням Прем’єр-

міністра [62]; згідно зі ст. 154 Конституції Польської Республіки, Президент 

Польщі протягом 14 днів після дня проведення першого засідання новообраного 

Сейму або після дня прийняття ним відставки уряду, призначає на посаду 

Прем’єр-міністра і, за поданням останнього, – інших членів уряду. У Франції 

після призначення Прем’єр-міністра, всі інші члени уряду призначаються на 

посади за поданням Прем’єр-міністра та звільняються з посад Президентом. 

Відповідні акти глави держави не підлягають контрасигнації Прем’єр-міністром 

(ст. 19 Конституції Франції) [73]. 

У деяких державах-членах Європейського Союзу глава держави призначає 

міністрів актом, який потребує контрасигнації глави уряду. Так, в Португалії 
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члени уряду призначаються на посади та звільняються з посад Президентом за 

поданням Прем’єр-міністра (відповідний акт глави держави набуває чинності 

лише за умови його контрасигнації Прем’єр-міністром) (ст. 190 Конституції 

Португалії); у Нідерландах Прем’єр-міністр та інші члени уряду призначаються 

на посади та звільняються з посад монархом. Рішення про призначення на посади 

та звільнення з посад членів уряду набуває чинності лише за умови його 

контрасигнації Прем’єр-міністром (ст. 48 Конституції Нідерландів); згідно зі            

ст. 14 Конституції Данії, рішення монарха про призначення на посади члена уряду 

підлягає контрасигнації Прем’єр-міністром. 

У деяких державах відповідальність за формування персонального складу 

уряду покладена на парламент. Зокрема, відповідно до статті 112 Конституції 

Словенії, члени уряду призначаються на посади і звільняються з посад 

парламентом за поданням Прем’єр-міністра [68]. 

Остання стадія (етап) формування уряду – інвеститура. Ця процедура є 

однією з таких, що властиві саме парламентському способу формування уряду. 

При цьому у деяких європейських країнах (зокрема, в Бельгії, Греції, Ірландії, 

Іспанії, Італії, Мальті, Німеччині, Фінляндії, а також всіх країнах Центрально-

Східної Європи) уряд для того, щоб бути забезпеченим підтримкою 

парламентської більшості, повинен отримати вотум довіри (інвеститури) перед 

тим, як він приступить до виконання своїх обов’язків, тобто перед формальним 

актом самого формування уряду як такого. Натомість, в інших європейських 

парламентських демократіях урядовий кабінет може починати свою роботу без 

отримання ним формальної парламентської довіри/інвеститури, тобто може 

функціонувати доти, доки на це існує згода глави держави, а також згода або ж 

незаперечення парламенту чи провідної палати парламенту (це, наприклад, 

властиво для Австрії, Данії, Ісландії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Швеції). 

У таких країнах застосовується принцип т. зв. негативного парламентаризму – 

вважається, що уряду довіряють доти, доки спеціально не проголосують про 

недовіру. Зокрема, уряд Франції при призначенні не потребує вотуму довіри, 

однак він може бути відправлений у відставку через вотум недовіри, оголошений 
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більшістю в Національній асамблеї. За такої ситуації можливе й існування уряду 

меншості (зокрема,  конституційна практика деяких скандинавських країн). 

Загалом під інвеститурою найчастіше розуміють надання вотуму довіри 

новосформованому уряду, здебільшого, через схвалення його складу та/або 

програми діяльності [28, с. 37], чи механізм забезпечення реальної участі 

парламенту, що передбачає вотум кандидатові на посаду Прем’єра і програмі дій 

нового уряду [105], або конституційно-правову вимогу схвалення 

представницьким органом програми діяльності уряду, що водночас є схваленням і 

складу уряду [101, с. 290–300]. 

Зазвичай процедура інвеститури є ключовою умовою дотримання 

парламентського способу формування уряду. Незалежно від того, якою є участь 

глави держави у процесі формування уряду, її наявність примушує президента 

формувати такий склад уряду, який підтримає парламентська більшість, тобто 

уряд, похідний від волевиявлення цієї більшості. У такий спосіб, на думку 

Р. С. Мартинюк, застосування парламентської інвеститури уряду принципово 

обмежує можливості глави держави визначати склад уряду, а в подальшому – 

реалізувати через уряд власну політику [101, с. 290–300]. Важливість цієї 

процедури у процесі формування уряду підкреслює й Я. М. Журба: якими б не 

були процедури, що передують інвеститурі, вони є певною мірою умовними, так 

як залучені до формування уряду суб’єкти повинні сформувати такий кабінет, 

який задовольнятиме парламентську більшість [28]. 

Враховуючи те, що інвеститура має відмінності у різних країнах залежно 

від правових традицій і особливостей, закріплених у конституціях та інших 

законодавчих актах, доцільно дослідити її види та специфіку реалізації на 

прикладі окремих держав-членів Європейського Союзу. 

Залежно від форми реалізації парламентської інвеститури, країни, де 

наявна така процедура,  можна поділити на два види: 

– країни, у яких голова уряду або сформований ним уряд має надати 

програму діяльності, за результатами розгляду якої отримати вотум довіри – і це є 

підставою для його призначення. Під програмою уряду зазвичай розуміють 
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документ, у якому визначаються пріоритети уряду у проведенні державної 

політики, дія якого розпочинається з моменту його схвалення парламентом, а 

завершується із закінченням терміну діяльності самого уряду (Іспанія, Греція, 

Португалія, Польща, Словаччина та ін.); 

– країни, в яких призначення голови, який пізніше формує уряд, або всього 

складу уряду вимагає згоди парламенту – надання вотуму довіри 

(Великобританія, Литва, Словенія, Угорщина, ФРН та ін.) [92, с. 111–116]. 

Процедура інвеститури шляхом схвалення парламентом програми 

діяльності уряду після призначення (висунення кандидатури) голови уряду або 

всього кабінету главою держави передбачена, зокрема, у Іспанії, Греції, 

Португалії, Польщі, Румунії та інших країнах Європейського Союзу. Для цього 

необхідна більшість голосів членів парламенту. Програма уряду, здебільшого, має 

бути схваленою нижньою палатою парламенту, але в деяких державах потрібно 

рішення обох палат. 

Зокрема, в Румунії схвалення програми уряду здійснюється двома палатами. 

Згідно зі ст. 103 Конституції Румунії,  визначений Президентом кандидат 

протягом 10 днів з дня його висування главою держави повинен подати на 

розгляд парламенту проект програми діяльності уряду та пропонований ним склад 

уряду для отримання вотуму довіри. Відповідні пропозиції кандидата на пост 

Прем’єр-міністра розглядаються на спільному засіданні обох палат парламенту. У 

разі отримання вотуму довіри, Президент затверджує на посадах Прем’єр-міністра 

та осіб, кандидатури яких отримали довіру в парламенті [70]. Згідно зі ст. 192 

Конституції Португалії, програма Уряду подається на розгляд Асамблеї 

Республіки в термін, що не перевищує десяти днів після призначення Прем’єр-

міністра, у вигляді заяви глави Уряду. Якщо Асамблея Республіки знаходиться на 

канікулах, то вона обов’язково буде скликана головою з цією метою. Дебати не 

можуть тривати більше трьох днів, і до їх закінчення будь-яка парламентська 

група може запропонувати відхилити програму Уряду або Уряд має право 

вимагати схвалення вотуму довіри. Для відхилення програми Уряду потрібна 

абсолютна більшість повноважних депутатів [64]. 
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У Польщі Прем’єр-міністр протягом 14 днів після дня призначення його на 

посаду главою держави зобов’язаний внести на розгляд Сейму програму 

діяльності уряду і пропозицію щодо висловлення вотуму довіри уряду. Рішення 

про довіру уряду у цьому випадку приймається більшістю від присутніх депутатів 

Сейму за умови присутності на відповідному засіданні Сейму не менше половини 

депутатів від конституційного складу нижньої палати. Якщо протягом14 днів з 

дня припинення повноважень Уряду або дня проведення першого засідання 

Сейму глава держави не сформував уряд, або якщо Сейм не висловив довіру 

уряду, передбачаються резервні процедури його обрання [79]. Відповідно до ч. 2 

ст. 99 Конституції Іспанії, кандидат на посаду Голови уряду повинен направити 

на розгляд Конгресу політичну програму уряду, який він має намір сформувати, 

та вимагати вотуму довіри. Якщо Конгрес абсолютною більшістю голосів 

депутатів виразить кандидатові вотум довіри, то Король призначає його на посаду 

Голови уряду [58]. Згідно зі ст. 113 Конституції Словаччини, протягом 30 днів з 

дня затвердження главою держави складу уряду, уряд зобов’язаний представити 

на розгляд парламенту програму своєї діяльності для отримання вотуму довіри. У 

випадку відмови парламенту у довірі уряду, повноваження останнього 

припиняються [71]. 

У такий спосіб, у вищезазначених випадках призначення голови і членів 

уряду здійснює Президент, але після призначення Президентом, парламент 

повинен схвалити програмну декларацію новопризначеного уряду. Несхвалення 

програми і, як наслідок, відмова у довірі, тягнуть за собою резервні процедури 

його формування. Проте не у всіх країнах Європейського Союзу має місце саме 

такий підхід. Так, формально згода Палати громад необхідна при призначенні 

прем’єр-міністра у Великобританії. На практиці Королева призначає прем’єр-

міністром лідера політичної партії, яка отримала більшість місць у Палаті громад. 

Питання довіри Палати громад для уряду регулюються неписаними нормами 

права, т. зв. конституційними угодами, юридично не зафіксованими, але такими, 

що регулюють важливі питання державної сфери. У них зазначається, що уряд 

має володіти довірою Палати громад. У випадку, якщо така довіра відсутня під 
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час обговорення основних питань політики, уряд повинен піти у відставку або 

порадити Королеві розпустити парламент [41, с. 4]. Схвалення від Бундестагу без 

процедури обговорення вимагає запропонована Федеральним Президентом 

кандидатура Федерального канцлера у ФРН. Лише після отримання більшості 

голосів членів Бундестагу, обраний канцлер призначається на посаду 

Федеральним президентом (ст. 63 Основного Закону ФРН). Кандидат на пост 

Прем’єр-міністра Словенії вноситься на розгляд парламенту главою держави 

після проведення консультацій з лідерами депутатських фракцій. Запропонована 

Президентом кандидатура вважається підтриманою, якщо за результатами 

таємного голосування на її підтримку було подано абсолютну більшість голосів 

членів парламенту [68]. В Італії уряд має отримати довіру від палат парламенту. 

Згідно зі ст. 92–94 Конституції Італії, після призначення Президентом Голови 

Ради Міністрів і за його пропозицією уряд міністрів повинен не пізніше ніж на 10 

день відрекомендуватися палатам і отримати їх довіру. Кожна палата висловлює 

довіру або відмовляє у ній шляхом прийняття вмотивованої резолюції, яка 

затверджується поіменним голосуванням [58]. Отже, програма діяльності уряду 

не є визначальним фактором для призначення його голови та формування 

персонального складу уряду в цих країнах. Згода парламенту щодо їх 

призначення надає їм інвеституру органу законодавчої влади, і немає потреби 

ініціювати надання вотуму довіри для уряду шляхом розгляду його програми. 

Проте є випадки, коли конституції деяких держав передбачають поєднання 

двох вищезазначених форм інвеститури в одну процедуру (подвійна інвеститура 

уряду). Зокрема, у Фінляндії перед обранням прем’єр-міністра, представники від 

партійних груп Едускунти знайомляться з програмою Уряду та з його складом. 

Про результати цього ознайомлення повідомляється Президенту для того, щоб він 

представив Едускунті ту особу, яка пропонується кандидатом у прем’єр-міністри. 

Якщо кандидат під час відкритого голосування в Едускунті отримає більше ніж 

половину поданих голосів, він вважається обраним прем’єр-міністром (ст. 61 

Конституції Фінляндії) [72]. У Литві Прем’єр-міністр призначається на посаду та 

звільняється з посади Президентом за згодою парламенту. Інші члени уряду 
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призначаються на посади і звільняються з посад Президентом за поданням 

Прем’єр-міністра. Протягом 15 днів після призначення на посаду Прем’єр-міністр 

представляє в парламенті уряд, а також програму діяльності уряду (останню – для 

затвердження) (ст. 92 Конституції Литви) [63]. 

Можливі й інші критерії класифікації інституту інвеститури. Так, в 

залежності від суб’єкту отримання інвеститури, слід розрізняти загальну та 

виняткову (вибіркову) інвеститури. У першому випадку вотум довіри надається 

при призначенні усього складу уряду, в другому – лише його глави. До першої 

групи можна віднести такі держави, як Греція, Італія, Польща та інші, до другої – 

Іспанія, ФРН. Виняткова (вибіркова) інвеститура розглядається як прояв інституту 

раціоналізованого парламентаризму. Вона дозволяє посилити і консолідувати 

виконавчу владу, так як члени уряду призначаються на посади і зміщаються з них 

главою держави за поданням глави уряду, тим самим завдячуючи своєю посадою 

саме останньому. 

В залежності від строку отримання, слід виокремлювати попередню і 

наступну інвеститури. Перша передбачає її отримання до вчинення відповідного 

юридичного факту – офіційного призначення на посаду (Румунія, Словенія, 

Іспанія та ін.), друга – після прийняття  рішення про призначення (Польща, Італія, 

Португалія, Словаччина та ін.). 

За обов’язковістю одержання парламентської інвеститури, її можна 

класифікувати на підтверджуючу, презюмовану і т. зв. змішану [98, с. 749–751]. 

Перша вимагає наявності обов’язкової формалізованої довіри парламенту щодо 

членів уряду, запропонованих главою держави (Іспанія, Греція та ін.). Друга – не 

встановлює обов’язкової формалізації такої довіри (Великобританія, Норвегія). 

Третя має змішаний характер. Вона застосовується у Франції та Швеції. Зокрема, 

згідно ч. 1 ст. 49 Конституції Франції, уряд, будучи призначеним Президентом 

республіки, має можливість на власний розсуд вирішити питання, чи ставити 

питання про довіру Національних зборів, чи про декларацію про загальну 

політику. 
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Проаналізований зарубіжний досвід інституту парламентської інвеститури 

дає можливість зробити висновок, що він являє собою унормовану Конституцією 

чи законом процедуру вираження парламентом (нижньою палатою парламенту) 

довіри голові уряду або всьому його складу у формі надання згоди на його 

призначення та/чи затвердження програми діяльності уряду. 

Достатньо складним питанням у процесі формування уряду є вирішення 

конфліктної правової ситуації, яка виникає внаслідок неодноразового відхилення 

кандидатур голови уряду або всього його складу парламентом, що вносяться на 

його розгляд главою держави. У зв’язку з цим, процедура формування уряду 

доповнюється ще одним етапом – вирішенням цієї конфліктної ситуації. 

Законодавством держав-членів Європейського Союзу закріплюються різні шляхи 

її подолання. Наприклад, у ФРН якщо особа, запропонована Федеральним 

президентом, не підтримується Бундестагом, то протягом 14 днів у нижній палаті 

має бути затверджена інша кандидатура абсолютною більшістю голосів. Якщо ж 

протягом цього терміну обрання не відбулось, то негайно проводиться новий тур 

голосування, після якого обраним вважається кандидат, який набрав найбільшу 

кількість голосів. Якщо обрана особа отримала голоси більшості членів 

Бундестагу, Федеральний президент повинен здійснити її призначення протягом 

семи днів після виборів. Якщо обрана особа не набрала такої більшості, 

Федеральний президент зобов’язаний протягом семи днів або призначити її, або 

розпустити Бундестаг (ч. ч. 3, 4 ст. 62 Основного Закону ФРН). 

У Польщі, відповідно до ст. 154, 155 Конституції, якщо протягом 14 днів з 

дня припинення повноважень уряду або дня проведення першого засідання Сейму 

глава держави не сформував уряд, або якщо Сейм не висловив довіру уряду, 

протягом 14 днів з дня виникнення відповідних обставин Сейм повинен 

самостійно обрати Президента Ради Міністрів  та призначити за його поданням 

інших членів уряду. Відповідне рішення приймається більшістю голосів від 

присутніх на засіданні нижньої палати за умови присутності на засіданні не 

менше половини від конституційного складу Сейму. У цьому випадку Президент 

Польщі зобов’язаний призначити на посади членів Ради Міністрів, обраних 
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Сеймом. Якщо у зазначений вище строк нижня палата парламенту не сформувала 

уряд, право призначити Прем’єр-міністра та (за поданням останнього) міністрів 

знову переходить до Президента. У цьому випадку Сейм протягом 14 днів після 

дня призначення на посаду Прем’єр-міністра повинен висловити довіру уряду, в 

іншому разі Президент достроково припиняє повноваження Сейму і призначає 

позачергові вибори до нижньої палати [79]. 

Відповідно до ст. 89 Конституції Естонії, у разі неприйняття Рійґікоґом 

рішення про надання кандидату на пост Прем’єр-міністра права сформувати уряд, 

Президент визначає іншого кандидата на пост Прем’єр-міністра і доручає йому 

сформувати уряд протягом 7 днів. Якщо у цей строк Президент не визначить 

другого кандидата на посаду Прем’єр-міністра, або такий кандидат у 

встановлений термін не подасть парламенту пропозиції щодо персонального 

складу уряду, або парламент не прийме рішення про надання кандидату на пост 

Прем’єр-міністра права сформувати уряд, право визначення кандидатури на пост 

Прем’єр-міністра отримує парламент. Висунутий Рійґікоґом кандидат у Прем’єр-

міністри протягом 14 днів після свого висування, зобов’язаний внести Президенту 

Естонії подання про призначення на посади членів уряду; а Президент – 

затвердити запропонований кандидатом на пост Прем’єр-міністра від Рійґікоґу 

склад уряд. У разі, якщо у цей строк подання кандидата у Прем’єр-міністри не 

буде внесене Президенту, Президент приймає рішення про дострокове 

припинення повноважень парламенту і призначає позачергові парламентські 

вибори [55]. 

У всіх цих випадках неспроможність парламенту прийняти остаточне 

рішення щодо формування складу уряду тягне його дострокове припинення 

повноважень і проведення позачергових виборів. 

У такий спосіб, процедури формування уряду в державах-членах 

Європейського Союзу досить різноманітні і багатоетапні. Водночас характерною 

їх рисою виступає спосіб формування урядів на партійній основі з визначальною 

роллю парламенту і формалізованою роллю глави держави у цьому процесі. Глава 

держави зобов’язаний здійснювати призначення на посади голови, членів уряду 
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тих осіб, які користуються довірою і підтримкою органу законодавчої влади, 

тобто представників партії, яка має більшість місць у парламенті (нижній палаті 

парламенту) або коаліції. Це дозволяє забезпечити узгодженість, збалансованість 

функціонування законодавчої та виконавчої гілок влади. 

 

 

2.2   Контрольні парламентські процедури за діяльністю уряду 

 

Крім можливості впливати на формування уряду, парламенти в усіх без 

винятку демократичних країнах мають ще й доволі широкі повноваження у сфері 

здійснення контролю за діяльністю виконавчої влади. Як зазначає з цього приводу 

Ю. Шемшученко, це пояснюється тим, що у процесі прийняття законів, 

законодавча влада повинна мати реальні повноваження контролю над тим, як 

вони виконуються [179, с. 66]. 

З огляду на це, проблема здійснення ефективного парламентського 

контролю за функціонуванням органів виконавчої влади є актуальною для будь-

якої країни. Адже саме парламентський контроль за діяльністю органів 

виконавчої влади, як зазначає І. К. Залюбовська, завжди спрямований на 

створення таких умов, які б сприяли підвищенню ефективності виконання 

державних завдань та функціонуванню усіх структур і службовців органів 

державної влади в межах закону [30,  с. 3]. 

Значимість парламентського контролю полягає не тільки в тому, що він має 

на меті досягнення більш ефективної діяльності уряду, він також покликаний 

забезпечувати злагодженість у функціонуванні всього державного механізму. 

Парламентський контроль в сучасному світі – необхідна умова і найважливіший 

елемент державно-правової (парламентської) відповідальності виконавчої 

влади [140, с. 16; 184, с. 94]. Він виступає важливим засобом, який запобігає 

безвідповідальній діяльності органів виконавчої влади, глави держави та інших 

владних установ. Парламентський контроль становить важливий елемент 

механізму стримувань і противаг у взаємодії із різними гілками влади, що 
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забезпечує найбільш оптимальну побудову державного механізму країни і 

ефективну його діяльність [97, с. 531–532]. 

Враховуючи вищезазначене, доцільно більш детально зупинитися на 

характеристиці контрольних парламентських процедур, зважаючи на 

напрацьоване у науці конституційного права поняття парламентського контролю, 

якому як вітчизняні, так і зарубіжні науковці приділяли значну увагу. 

Так, англійський науковець Джон Стюарт Мілль стверджував, що природа 

представницького правління означає, що «весь народ або значна його частина 

користується через періодично обраних ними депутатів вищою контролюючою 

владою», при цьому зазначає, що «представницькі зібрання повинні 

забезпечувати за собою верховний контроль над усіма справами, у будь-якому 

випадку над усіма діями урядової влади» [17]. 

У сучасній науковій юридичній літературі існують різні визначення поняття 

«парламентський контроль». Зокрема, на думку російської вченої 

О. В. Коврякової, правовий інститут парламентського контролю може бути 

визначений як система норм, яка регулює встановлений порядок проведення 

спостереження і перевірки в основному діяльності органів виконавчої влади, що 

здійснюється як парламентською більшістю і опозицією, так і допоміжними 

органами вищого законодавчого органу, і спрямована на оцінку цієї діяльності з 

можливим застосуванням санкцій (вотуму недовіри, резолюції осуду, імпічменту 

тощо) [35]. Інший російський учений-правник К. С. Лапатухіна визначає 

парламентський контроль як систему норм, які регулюють порядок проведення 

нагляду та перевірки, що здійснюється власне парламентом, палатами 

парламенту, комітетами та комісіями парламентів або його палат, 

спеціалізованими органами, створеними парламентами, депутатами та 

уповноваженими посадовими особами визначеного законодавством об’єкта 

контролю, зумовленого формою правління держави [86, с. 14]. На думку 

німецького дослідника В. Стеффані, парламентський контроль означає 

парламентський процес перевірки і визначення (чи здійснення впливу) форми 

поведінки інших, зокрема уряду й органів управління, при безпосередній 
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(парламентська більшість) і/або непрямій (опозиція) можливості застосування 

санкцій або обов’язкового в правовому відношенні прийняття рішення, а також 

висловлення позиції у результаті отримання інформації, її переробки й оцінки, 

включаючи схвалення та критику [11, с. 136]. 

На думку українського науковця В. М. Шаповала, парламентський контроль 

– одна з функцій парламенту, у широкому розумінні – діяльність парламенту, 

його органів і посадових осіб, а також інших державних органів та посадових 

осіб, з відповідною метою функціонально поєднаних з парламентом, у здійсненні 

повноважень контролю за виконавчою владою, насамперед урядом [182, с. 324]. 

В. В. Марченко визначає парламентський контроль за діяльністю уряду як 

засновані на конституційних приписах систематичні спостереження, аналіз та 

оцінювання законності дій вищого органу виконавчої влади, які здійснюються як 

парламентом взагалі, так і його органами зокрема, і можуть мати своїми 

наслідками застосування санкцій у разі виявлення порушень вимог 

законодавства [106, с. 10]. З точки зору О. О. Майданник – дослідниці функції 

парламентського контролю в Україні – парламентський контроль – це одна із 

основних функцій Верховної Ради України, що охоплює всі напрями і види її 

контрольної діяльності, реалізується у визначених Конституцією та законами 

України межах і проявляється у здійсненні парламентом юридично значимих 

діянь, спрямованих на визначення ступеню відповідності діяльності та правових 

актів підконтрольних суб’єктів законам України, шляхом виявлення, отримання, 

аналізу, узагальнення отриманих даних, інформації з питань контролю, її оцінки 

на основі співставлення із приписами закону, та, при виявленні порушень, – 

застосуванні встановлених у законодавстві санкцій та інших заходів впливу щодо 

усунення виявлених порушень та запобігання їх у майбутньому  [97, с. 15–16]. 

Інший дослідник парламентського контролю – Ю. Г. Барабаш, зазначає, що 

парламентський контроль в Україні – це важлива функція Верховної Ради 

України, яка здійснюється парламентом як безпосередньо, так і його органами, 

посадовими особами, народними депутатами України, та спеціалізованими 

допоміжними інституціями – Уповноваженим Верховної Ради України з прав 
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людини та Рахунковою палатою, – і спрямована на перевірку діяльності органів 

державної влади та місцевого  самоврядування, їх посадових осіб, та підприємств,   

установ   і   організацій, розташованих   на   території   України,    незалежно    від    

їх підпорядкування і форм власності, з точки зору відповідності цієї діяльності 

вимогам законності, ефективності  та доцільності [5, с. 36]. 

Варто зазначити, що наведені визначення парламентського контролю 

достатньо адекватно передають його сутність, являючи собою авторські 

трактування цього феномену. Однак більшість дослідників характеризують 

парламентський контроль саме як системне багатопланове явище, наголошуючи 

на тому, що підконтрольним суб’єктом, передусім, виступають органи виконавчої 

влади. 

Враховуючи цей фактор, можна стверджувати, що контрольні 

парламентські процедури за діяльністю уряду – це різновид конституційно-

правових процедур, що являє собою чітко визначену конституцією та законами 

унормовану модель алгоритму послідовних юридично значущих процесуальних 

дій парламенту, його палат або парламентських органів, депутатів, спрямованих 

на перевірку діяльності вищого органу виконавчої влади на відповідність 

законодавству держави, та наслідками яких, у разі виявлення порушень, є 

застосування відповідних санкцій. 

Функція парламентського контролю за діяльністю уряду та парламентські 

процедури, пов’язані з її реалізацією, досить часто безпосередньо закріплюється 

конституціями держав-членів Європейського Союзу. Так, вони регламентуються 

основними законами Австрії, Болгарії, Іспанії Польщі, Португалії, Швеції та ін. 

Зокрема, глава 12 Конституції Швеції «Контрольна влада» закріплює такі 

контрольні парламентські процедури за діяльністю уряду [75]. Згідно зі ст. 162 

Конституції Португалії, до повноважень Асамблеї Республіки при здійсненні 

контролю за урядом, належить: а) стеження за дотриманням Конституції і законів 

і надання оцінки актам Уряду; б) надання оцінки застосуванню актів про введення 

стану облоги чи надзвичайного стану; в) надання оцінки з правом відмови в 

ратифікації або внесення поправок до декретів-законів, крім тих, які були 
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прийняті в ході реалізації винятково законодавчої компетенції Уряду, і обласних 

законодавчих декретів, передбачених підпунктом «b» пункту 1 статті 227;                   

г) приймати звіти держави та інших суспільних інституцій, визначених законом, 

які повинні бути представлені до 31 грудня наступного за звітним року, разом з 

доповіддю Рахункової палати та іншими документами, необхідними для їх 

оцінки; ґ) давати оцінку доповідям про виконання планів [64]. У Конституції 

Іспанії це питання врегульовано розділом 5, який має назву «Про відносини між 

Урядом та Генеральними Кортесами», та закріплює такі основні форми контролю 

парламенту за діяльністю уряду, як звіти міністрів на засіданнях палат, 

постановка питання про довіру програмі уряду тощо [58]. 

У такий спосіб, можна стверджувати, що світовий досвід 

конституціоналізму характеризується цілим комплексом конституційно-правових 

форм здійснення парламентами контролю за виконавчою владою. Незважаючи на 

відмінності в правовому статусі парламентів держав-членів Європейського 

Союзу, в обсязі їхніх повноважень та враховуючи, що усі ці держави представлені 

парламентською або змішаною формами правління, в конституційній практиці 

цих держав найпоширенішими з форм, у яких здійснюється контрольна функція 

парламентів, є: 

– депутатські запити, звернення і запитання; 

– інтерпеляція; 

– діяльність парламентських комітетів, тимчасових слідчих комісій 

(парламентські розслідування); 

–  звіти уряду; 

– парламентські слухання та дебати; 

– контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду (контроль 

за делегованим законодавством). 

Депутатські запити, звернення і запитання є формами поточного контролю 

парламенту уряду. Під цими формами парламентського контролю найчастіше 

розуміють звернення палат, окремих парламентаріїв або груп до уряду, окремих 
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його членів (або інших державних органів) з вимогою інформації із певної 

проблеми, яка належить до їх компетенції. 

Депутатський запит являє собою вимогу депутата або групи депутатів до 

уряду, окремого міністра, надати офіційну відповідь, роз’яснення стосовно 

певного питання, віднесеного до їх компетенції. Питання запиту, здебільшого, має  

конкретний характер, стосується певного факту, події, переважно галузевого 

характеру. За результатами відповіді на депутатський запит, за умов підтримки 

відповідною частиною членів парламенту, можуть бути проведені дебати, після 

яких парламент приймає відповідне рішення, проте воно не може безпосередньо 

спричинити висловлення недовіри уряду чи окремому міністру. Депутатське 

звернення – викладена в письмовій формі пропозиція депутата до уряду або 

окремого міністра здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи викласти 

позицію з питань, віднесених до їх компетенції. Будь-які парламентські 

процедури у вигляді дебатів чи прийняття рішення за результатами звернення не 

передбачені. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом або групою 

депутатів у письмовому або усному порядку інформації або роз’яснення з тієї чи 

іншої проблеми у представників уряду. Воно не передбачає звіту глави уряду або 

окремого його члена. Запитання має бути коротким за формулюванням, 

передбачати надання інформації з певного факту і не містити звинувачень на 

адресу уряду або окремих його членів. Відповідь на нього може бути оголошено 

на сесії або надано депутату в індивідуальному порядку. 

Конституціями та регламентами парламентів (палат парламентів) країн-

членів Європейського Союзу встановлені певні вимоги щодо процедури внесення, 

розгляду та відповіді на депутатські запити, звернення і запитання. Зокрема, 

згідно зі ст. 52 Федерального Конституційного Закону Австрійської Республіки, 

Національна та Федеральна Ради мають право перевіряти ведення справ 

Федеральним урядом, звертатися до його членів із запитами відносно всіх 

аспектів виконавчої діяльності та вимагати надання всіх необхідних відомостей, а 

також формулювати у своїх рішеннях рекомендації щодо здійснення виконавчої 

діяльності [46]. Відповідно до ст. 111 Конституції Іспанії, Уряд і кожен з його 
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членів зобов’язані відповідати на запити і питання, звернені на їхню адресу в 

палатах. Регламенти передбачають для таких цілей певний щотижневий 

мінімальний час. Будь-який запит може слугувати підставою для внесення 

проекту постанови, в якому Палата висловлює свою думку [58]. У Португалії до 

повноважень депутатів Асамблеї Республіки, відповідно до ст. 156 Конституції 

Португальської Республіки, належить право направляти запити Уряду з будь-яких 

питань діяльності самого Уряду або державної адміністрації та отримувати 

відповіді в розумні терміни, за винятком випадків, коли, відповідно до закону, 

питання відноситься до сфери державної таємниці; вимагати і одержувати від 

Уряду або будь-якої державної установи відомості, офіційну інформацію і 

публікації, які вважають корисними для здійснення депутатських 

повноважень [64]. У Конституції Латвії передбачено, що Сейм має право вносити 

Президенту Міністрів або окремому міністру запити і питання, на які ті 

зобов’язані відповісти особисто або через уповноважених ними відповідальних 

осіб. Президент Міністрів або міністр, на вимогу Сейму або його комісії, 

зобов’язаний надати їм відповідні документи та справи [62]. 

Частина 1 ст. 90 Конституції Болгарії передбачає, що  народні представники 

мають право на питання і запити до Ради міністрів або окремим міністрам, які 

зобов’язані дати відповідь [49]. Депутатські питання і запити надсилаються до 

Ради Міністрів або окремого міністра у письмовій формі через Голову Народних 

Зборів за 48 годин до засідання, на якому член уряду даватиме відповідь. 

Відповідь повинна бути надана протягом 7 днів у письмовій формі лише на 

вимогу депутата, у разі відсутності депутата на засіданні надання відповіді 

відкладається, на одному засіданні можуть бути поставлені не більше 2 запитань 

від одного депутата. Запит надсилається члену уряду через Голову Народних 

Зборів, відповідь надається через 14 днів – у письмовій формі, якщо цього 

вимагає депутат; після відповіді на усний запит дозволяється поставити 2 

уточнюючих запитання; запит може обговорюватись і за результатами 

прийматись рішення. Запитання, запити і відповіді на них заслуховуються в 

останні 3 години засідання парламенту щоп’ятниці [81, с. 89]. 
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В Італії депутатській запит адресується уряду з метою отримання 

інформації. Він може бути як усним, так і письмовим. Відповідь на запит також 

може бути усною або письмовою. Письмова відповідь на запит має бути надана 

протягом 20 днів з моменту опублікування запиту у звіті про засідання, на якому 

було внесено запит. Якщо на запит дається усна відповідь на засіданні 

парламенту, текст запиту вноситься до порядку денного засідання; після відповіді 

міністра автору запиту надається не більше 5 хвилин для репліки [81, с. 92]. 

У Франції депутатські запитання та петиції можуть ставитись з подальшим 

обговоренням або без обговорення. Текст запитання передається Голові 

Національних зборів, який доводить питання до відома уряду. Усні питання 

підлягають офіційному опублікуванню. Всі усні питання включаються 

Канцелярією Голови Національних зборів у два списки – питання для 

обговорення та питання, які не підлягають обговоренню. Автору усного 

запитання, яке підлягає обговоренню, відводиться від 10 до 20 хвилин, автору 

питання, яке не підлягає обговоренню – не більше 2 хвилин. Відповіді на питання 

даються лише за умови присутності автора запитання; у разі його відсутності, 

питання переноситься на наступне засідання. Регламентом Національних зборів 

виділено окремий вид усних питань – питання з поточних подій, список за якими 

не складається. Письмові запитання формулюються, повідомляються та 

публікуються в тому ж порядку, що й усні запитання. Письмові запитання не 

повинні містити обвинувачень; відповіді міністрів на письмові запитання мають 

бути опубліковані упродовж місяця з моменту публікації запитання; письмове 

запитання, на яке відповідь протягом встановленого строку не надійшла, стає 

усним запитанням. Петиції мають бути адресовані Голові Національних зборів; 

петиція направляється Головою в компетентну комісію Національних зборів для 

розгляду; петиція може бути передана відповідному міністру або, у разі 

необхідності, винесена на обговорення засідання палати [81, с. 98–99]. 

У такий спосіб, у різних європейських країнах традиційно склалися власні 

системи депутатських запитів та питань, які досить часто можуть поєднувати різні 

форми парламентських процедур. 
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Другою розповсюдженою процедурою парламентського контролю у 

практиці держав-членів Європейського союзу є інтерпеляція, як зазначає                

С. В. Сорока, особлива за змістом та наслідками форма запиту [161, с. 210]. Якщо 

запитання і відповіді на них мають більше інформативний характер, то 

інтерпеляція фактично спричиняє необхідність звіту уряду або одного з членів 

уряду. 

Найчастіше під інтерпеляцією розуміють сформульовану одним або групою 

депутатів і подану в письмовій формі вимогу до окремого міністра чи глави уряду 

дати пояснення з приводу конкретних дій (суспільно важливого конкретного 

питання) або з питань загальної політики [161, с. 210–211], або письмове 

звернення до уряду або когось із його членів, з вимогою дати пояснення щодо 

мотивів діяльності уряду, з питань внутрішньої чи зовнішньої політики, що ними 

проводиться або з інших питань [97, с. 419]. 

Для цієї форми парламентського контролю властиві певні загальні риси. 

Зокрема, інтерпеляція вноситься на пленарному засіданні парламенту (у 

двопалатних парламентах тільки на засіданнях нижніх палат парламенту) і 

потребує її обговорення. Зазвичай потрібна певна кількість підписів під її 

текстом, тобто необхідність підтримки інтерпеляцій певною кількістю депутатів 

(у Франції, зокрема, 1/10 складу Національної Асамблеї, у Болгарії – 1/5 складу 

парламенту, в Австрії – 5 депутатами, у ФРН – 30 депутатами). Текст інтерпеляції 

заздалегідь розсилається депутатам та уряду і встановлюються строки для  

відповіді на неї, яка має бути обов’язково чи то від глави уряду, чи міністра. Після 

цього здійснюється обговорення отриманої відповіді і приймається рішення 

шляхом голосування. Незадовільна оцінка парламентом відповіді може мати 

наслідком відставку міністра чи уряду загалом. 

Інтерпеляція як форма парламентського контролю властива для таких 

держав-членів Європейського Союзу, як Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Італія, 

Португалія, Іспанія, Польща, Литва, Швеція та ін. Процедура подання 

інтерпеляції є досить складною. Окремі питання її подачі  визначені в 
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конституціях, проте більш детально ці  питання регулюються  на рівні 

парламентського регламенту (або регламенту палати). 

Зокрема, згідно з параграфом 5 глави 12 Конституції Швеції, член Риксдагу 

може відповідно до положень Акту про Риксдаг вносити інтерпеляцію або 

питання до міністра у справах його відомства [75]; відповідно до ст. 115 

Конституції Польщі, Голова Ради Міністрів та інші члени Ради Міністрів 

зобов’язані надавати відповіді на депутатські  інтерпеляції і запити  протягом 21 

дня [79]; «Під час сесії групою не менше 1/5 членів Сейму може бути пред’явлена 

Прем’єр-міністру або міністру інтерпеляція» – зазначається в ч. 2 ст. 61 

Конституції Литви [63]. 

Відповідно до законодавства Італії, інтерпеляція містить письмове 

запитання депутата до уряду щодо мотивів та цілей дій уряду; інтерпеляція 

вноситься до порядку денного після закінчення 2 тижнів з дня її оголошення;  

після цього депутату надається 15 хвилин для формування свої інтерпеляції і 10 

хвилин після відповіді уряду для того, щоб викласти причини невдоволення 

отриманою відповіддю (в Сенаті відповідно 20 і 5 хвилин); у разі незадовільної 

відповіді уряду на інтерпеляцію, палата може прийняти спеціальну резолюцію, 

яка не може мати наслідком відставку уряду [81, с. 92]. 

За законодавством Польщі інтерпеляція стосується питань принципового 

характеру. У ній має бути викладено суть проблеми та сформульовано питання, 

що випливає з проблеми; відсутність постановки проблеми та питання є 

підставою для відмови в прийомі інтерпеляції. Інтерпеляція в письмовій формі 

передається адресату депутатом через Маршала Сейму; про внесення інтерпеляції 

Маршал Сейму повідомляє адресата та депутатів на найближчому пленарному 

засіданні, текст інтерпеляції публікується у додатку до стенографічного звіту про 

засідання Сейму. Відповідь на інтерпеляцію надається також у письмовій формі 

протягом 21 дня з дня отримання і публікується у додатку до звіту про засідання 

палати, обговорення відповіді на інтерпеляцію проводиться у разі неотримання 

відповіді у встановлений строк або у разі незадовільної відповіді [81, с. 93]. 
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У Німеччині Бундестаг може застосовувати важливі та другорядні 

інтерпеляції. Важливі інтерпеляції є потужним інструментом опозиційних партій 

для отримання та аналізу інформації від уряду. Такі запити подаються президенту 

Бундестагу і підписуються парламентською партією або як мінімум 5 % членів 

Бундестагу. Після отримання відповіді на засіданні парламенту, така ж сама 

кількість депутатів може ініціювати дебати. Після цього дозволяється також 

заявити про додаткові роз’яснення стосовно інтерпеляції. Обговорення часто 

закінчується внесенням пропозицій про необхідність здійснення певних дій 

урядом чи підготовки нових законопроектів. Другорядні інтерпеляції стосуються 

специфічних проблем та використовуються більше задля отримання інформації. 

Здебільшого, вони не передбачають парламентських дебатів [161, с. 215–216]. 

Наслідками інтерпеляції може бути як висловлення вотуму недовіри уряду 

чи окремим його членам, так і прийняття резолюції без застосування заходів 

відповідальності уряду. Тому інтерпеляція хоча й рідко призводить до 

відповідальності уряду в зарубіжних країнах, але значно дисциплінує його. 

Поширеною формою парламентського контролю, яка успішно реалізується 

в усіх державах-членах Європейського Союзу, є діяльність постійних і 

тимчасових, спеціальних і слідчих комітетів і комісій парламенту. Слід зазначити, 

що в різних державах застосовуються терміни чи то «комітет» чи «комісія». Їх 

використання залежить від прийнятої  у державі юридичної термінології. Якщо 

проводити аналогію з нашою державою, основною відмінністю можна назвати те, 

що комітети створюються як постійно діючі органи, а комісії можуть бути як 

постійними, так і тимчасовими. 

Парламентські комітети (комісії) є органами парламенту, які створюються 

шляхом пропорційного представництва та виконують таку функцію, як попередня 

підготовка та розгляд різного виду питань, що виносяться на пленарні засідання 

законодавчого органу. Найчастіше діяльність комітетів (комісій) пов’язують саме 

із законодавчою та контрольною функцією парламенту. Зазвичай такі органи 

мають постійний характер і утворюються на весь строк повноважень парламенту. 

На тимчасовій основі, для вивчення якого-небудь конкретного питання або 



 98 

вирішення поставленого завдання, у парламенті утворюються спеціальні та слідчі 

комісії/комітети. У двопалатних парламентах можуть утворюватися об’єднані 

спільні комісії (комітети). 

Контрольні повноваження комітетів/комісій парламентів закріплені в 

конституціях більшості держав – членів Європейського Союзу, зокрема, Австрії, 

Болгарії, Італії, Угорщини, ФРН та ін. Так, згідно зі ст. 82 Конституції Італії, 

кожна палата може проводити розслідування з питань, що становлять державний 

інтерес. Для цієї мети вона формує зі своїх членів комісії в пропорції, що 

відображає співвідношення різних фракцій. Комісія з розслідування проводить 

дослідження і перевірки з такими ж повноваженнями і обмеженнями, як і судова 

влада [59]. Відповідно до ст. 79 Конституції Болгарії, Народні збори обирають зі 

свого складу постійні і тимчасові комісії. Постійні комісії сприяють Народному 

зібранню в його діяльності і здійснюють від його імені парламентський контроль. 

Тимчасові комісії обираються для вивчення проблем і проведення 

розслідувань [49]. 

У ФРН окрім постійних комітетів, утворення яких урегульовано ст. ст. 42, 

43 Основного Закону, передбачається право Бундестагу, а за пропозицією 

четвертої частини його членів – його обов’язок утворити слідчий комітет, який на 

публічних засіданнях збирає необхідні докази. Засідання такого комітету можуть 

бути як відкритими, так і закритими. Крім того, у  ФРН існує низка комітетів, 

утворення яких безпосередньо передбачається конституцією. Зокрема, комітет у 

справах Європейського Союзу (ст. 45 Основного Закону), комітет з закордонних 

справ та комітет з оборони (ст. 45-а), комітет з петицій (ст. 45-с). 

У Великобританії для здійснення контролю за діяльністю уряду 

утворюються спеціальні комітети. Вперше запроваджені в 1979 році, вони 

утворюються за галузями управління. Головне їхнє завдання – контроль за 

діяльністю міністрів, тому й система цих комітетів прив’язана до структури 

уряду. Наприклад, діють комітети з оборони, внутрішніх справ, закордонних 

справ, промисловості і торгівлі, транспорту, сільського господарства, комітети у 

справах Шотландії та Уельсу. Члени уряду не мають права входити до складу 
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таких комітетів, але можуть бути присутніми на засіданнях і виступати від імені 

уряду, не беручи участь в голосуванні. До спеціальних комітетів також відносять 

комітети з особливо важливих питань, зокрема Комітет у справах Європейського 

Союзу, а також внутрішні комітети, що забезпечують функціонування Палати,  

з-поміж яких Комітет з відбору, Комітет з процедури та ін. [173].  Також з рівного 

числа членів Палати громад і членів Палати лордів формуються об’єднані 

комітети. Вони створюються для розгляду питань, що стосуються обох палат 

парламенту. Деякі з них функціонують на постійній основі, наприклад Комітет з 

прав людини, Комітет з делегованого законодавства, інші – утворюються за 

необхідності. 

У більшості європейських країн комітети (комісії) наділяються досить 

широкими контрольними повноваженнями. Вони мають право проводити 

розслідування та парламентські слухання. Здійснюючи контрольну функцію, 

комітети мають право викликати на свої засідання представників міністерств та 

відомств, міністрів, представників громадських організацій, політичних діячів 

тощо. 

Однією з найефективніших контрольних процедур, що проводяться 

слідчими комітетами (комісіями), є парламентські розслідування. Кожна держава 

має власні особливості здійснення цієї парламентської процедури. Зокрема, в 

Польщі парламентські розслідування проводяться слідчими комісіями, які 

створюються на підставі постанови Сейму, схваленої абсолютною більшістю 

голосів. Проект постанови може бути внесений 15 депутатами або Президією 

Сейму; у постанові визначається сфера діяльності комісії, можуть визначатись 

принципи роботи комісії, строки подання звіту про результати розслідування. 

Кількість членів комісії не може перевищувати 11 осіб; склад комісії формується 

на основі пропорційного представництва в її складі депутатських фракцій та груп, 

не допускається участь у складі комісії осіб, що мають відношення до 

розглядуваного комісією питання. Комісія має право викликати на засідання будь-

яких осіб і вимагати дачі ними пояснень. На підставі результатів розгляду справи, 

комісія має право звернутись з попереднім поданням про притягнення до 
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конституційної відповідальності перед Державним трибуналом осіб, в діях яких є 

ознаки умисного порушення Конституції (відповідне рішення приймається 2/3 

голосів за присутності не менше половини складу комісії; після закінчення роботи 

слідча комісія надає Маршалу Сейму звіт, текст якого надається кожному 

депутату) [81, с. 94]. 

Важливою формою парламентського контролю за діяльністю уряду є 

розгляд парламентом звітів уряду. На законодавчому рівні звітування уряду перед 

парламентом є обов’язковими в Австрії, Бельгії, Німеччині, Люксембурзі, 

Нідерландах, Португалії, Іспанії, Швеції, Великій Британії. Предметом звітування 

можуть бути різні сфери діяльності уряду: від реалізації програми діяльності 

уряду та державного бюджету до виконання певних законів. Зокрема, згідно з          

п. 38 Конституції Данії, Прем’єр-міністр зобов’язаний на першому засіданні 

Фолькетингу представити звіт про загальний стан державних справ і про 

подальші заходи розвитку країни, запропоновані урядом. Зазначений звіт стає 

предметом загальних дебатів у парламенті [54]. Сейм Польщі заслуховує 

періодичні звіти Уряду та Міністра закордонних справ про реалізацію і основні 

проблеми зовнішньої політики держави; надання згоди на укладання окремих 

категорій міжнародних договорів (щодо членства Польщі в міжнародних 

організаціях, конституційних прав громадян, договорів, які передбачають суттєві 

видатки бюджетних коштів) [81, с. 93]. До компетенції Асамблеї Республіки 

Португалія, відповідно до ст. 162 Конституції Португалії, входить право 

приймати звіти держави та інших суспільних інституцій, визначених законом, які 

повинні бути представлені до 31 грудня наступного за звітним року, разом з 

доповіддю Рахункової палати та іншими документами, необхідними для їх 

оцінки [64]. 

Зазвичай звіти подаються в комітети (комісії), що спеціалізуються на певній 

сфері, а потім на засідання парламенту. Спочатку експертизу урядових звітів 

здійснюють відповідні комітети або комісії, а вже потім за результатами звіту 

проводяться дебати в парламенті.  Під час аналізу урядових звітів комітети 
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(комісії) можуть викликати відповідальних міністрів для надання додаткових 

роз’яснень щодо звітів. 

Незвичними є особливості урядового звітування у ФРН та Великій Британії. 

У ФРН про діяльність уряду у парламенті звітує Міністр або уповноважений 

представник. Основними видами урядових звітів є регулярні звіти, теми та 

терміни яких визначені у законах чи інших нормативно-правових актах, та 

спеціальні звіти, які можуть вимагати у профільного міністерства депутати – або 

фракція, або 5 % депутатів, які направляють офіційний лист із запитом до Голови 

Бундестагу. Якщо ці запити невеликі, то депутати отримують звіт про реалізацію 

певної політики міністерства у письмовій формі. Якщо питання важливе, воно 

заслуховується в парламенті і обговорюється депутатами. У період 2009–2013 рр. 

урядом було надано парламенту 3629 малих письмових звітів, а 54 звіти за 

запитом депутатів було винесено на обговорення у парламенті. 

За формами звіти уряду ФРН бувають усними та письмовими/ 

електронними. Звіт в усній формі зачитується: перед усім парламентом; перед 

комітетом у парламенті; за спеціальних умов (наприклад, Федеральна служба 

розвідки звітує раз у квартал у спеціальному приміщенні, захищеному від 

прослуховування; присутні лише представники фракцій). 

Всі урядові звіти розміщуються у спеціальному онлайн-архіві (разом з 

іншими документами), на сайті парламенту та на сайтах міністерств. Формат 

звітів – pdf, який доступний для завантаження. У вільному доступі відсутні лише 

звіти Міністерства оборони та Федеральної служби розвідки [172, с. 27–28]. 

У Великобританії звітування уряду перед парламентом реалізується шляхом 

подання річного звіту про діяльність уряду. Річний звіт має особливу структуру: 

1) вступне слово Прем’єр-міністра; 

2) досягнення за рік: у розділі надаються дані щодо використання коштів на 

реалізацію державних політик, зокрема розмір державних коштів, що були 

зекономлені, та за рахунок яких статей; також розглядаються нові соціальні 

послуги – детально описується, за рахунок яких статей відбувається збільшення 

соціальних гарантій; значну увагу приділяється податковій системі; 
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3) продуктивність роботи уряду: переважно оцінка відбувається за такими 

критеріями, як розвиток промисловості, надходження до державного бюджету 

через податкову систему, рівень безробіття, соціальні гарантії та державний борг, 

обсяг інвестицій тощо; 

4) стратегічний звіт – звітування за показниками річної урядової програми 

та порівняння показників із минулорічним періодом; 

5) перешкоди на шляху виконання річної урядової програми – опис ризиків 

та небезпек: мігранти, економічна нестабільність, падіння цін на нафту тощо; 

6) борги та скарги: розписуються компоненти державного боргу та 

інструменти, за рахунок яких його можна скоротити; також надається інформація 

про поточні неузгодження зі стейкхолдерами щодо різних напрямків державної 

політики та можливості пошуку компромісів; 

7) звіт про забезпечення податкової системи та системи платежів; 

8) довгострокові зобов’язання: звіт про виконання 5 або 10-річних урядових 

стратегічних програм: у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, інформатизації 

тощо; 

9) відповідальність та критерії стійкості: опис можливих ризиків та 

інструментів для їхнього подолання; передбачення фінансових витрат; 

10) перелік поточних управлінських рішень (реформування урядового 

апарату, можливі зміни у структурі, розподілі повноважень та у процедурах; 

система оплати праці); 

11) діяльність інших суб’єктів державної влади (діяльність органів 

законодавчої та судової влади, що впливає на процес прийняття рішень); 

12) рекомендації зовнішніх експертів; 

13) звіт керівників органів виконавчої влади про напрямки державної 

політики, що були пріоритетними в поточному році (доповіді керівників 

профільних служб та агенцій); 

14) оцінка діяльності урядового апарату (внутрішнє опитування та 

перевірка профільних показників); 

15) методологія збору даних; 
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16) статистичні таблиці; 

17) фінансовий звіт (надходження та видатки) [172, с. 35–36]. 

У більшості держав-членів Європейського Союзу передбачена така форма 

парламентського контролю як парламентські слухання, зміст яких полягає у 

заслуховуванні різних позицій щодо проблемних питань, віднесених до 

компетенції парламенту та його органів з метою визначення найбільш 

оптимального підходу щодо їх вирішення. Їх особливість полягає в тому, що 

вони, здебільшого, організовуються певним комітетом (комісією), з метою 

привернення уваги суспільства до окремої проблеми. Деякі науковці називають їх 

формою інформаційно-корекційного контролю [161, с. 227], яка має 

квазіконтрольну природу, так як які-небудь зобов’язальні рішення на слуханнях 

не приймаються. Основним завданням парламентських слухань є налагодження 

комунікації між урядом та парламентом. 

Перевагою парламентських слухань є те, що в них можуть брати участь не 

тільки представники уряду та парламентарі, а також експерти, представники 

інших органів виконавчої влади, громадських формувань, органів місцевого 

самоврядування тощо. Процедура їх проведення властива для таких держав-

членів Європейського Союзу, як Португалія, Люксембург, Франція, Іспанія, ФРН 

та ін. 

Результатом парламентських слухань як форми контролю за діяльністю 

уряду є надання уряду колективно схвалених рекомендацій щодо оптимального 

вирішення поставленої проблеми. 

У деяких державах-членах Європейського Союзу (саме тих, де 

конституцією передбачена можливість делегування законодавчих повноважень 

парламенту уряду та прийняття делегованого законодавства) передбачається така 

форма парламентського контролю, як контроль за делегованим законодавством. 

Зокрема, у Франції здійснення законотворчих повноважень урядом можливе 

лише за умови прийняття парламентом законів, які надають уряду право 

схвалювати акти, які мають силу закону (ордонанси), та визначають строк дії 

актів делегованого законодавства, однак парламент не може втручатись у процес 



 104 

здійснення делегованих повноважень, змінювати та зупиняти дію актів 

делегованого законодавства. 

В Італії, Польщі та Іспанії предмет делегування обмежується винятковою 

компетенцією парламенту, тобто парламент не може делегувати уряду 

законотворчі повноваження, віднесені до виняткової компетенції законодавчого 

органу (наприклад, прийняття конституційних законів, законів про вибори, 

бюджету, законів про ратифікацію міжнародних договорів тощо). У цих державах  

парламентський контроль за реалізацією делегованих повноважень полягає у 

праві парламенту скасувати акт делегованого законодавства або затверджувати 

його. Наприклад, у Великобританії акти делегованого законодавства мають бути 

подані урядом на розгляд парламенту і можуть бути ним відхилені; деякі категорії 

актів делегованого законодавства не можуть бути прийняті без попереднього 

внесення проектів таких актів на розгляд парламенту та отримання схвальної 

резолюції парламенту; контроль за нормотворчою діяльністю виконавчої влади 

здійснюється спеціалізованим об’єднаним комітетом обох палат парламенту з 

перевірки актів делегованого законодавства. Згідно з Конституцією Іспанії, 

парламент може розглянути питання про затвердження або скасування 

королівського декрету-закону протягом 30 днів з дня його промульгації [58]. 

Відповідно до Основного Закону Португалії, делегування законотворчих 

повноважень уряду здійснюється на підставі закону, в якому мають бути 

визначені об’єкт, цілі, строк реалізації делегованих повноважень. Протягом 30 

днів після опублікування декрет-закон має бути представлений для оцінки на 

предмет внесення до нього поправок або відмови у затвердженні, якщо з 

відповідною ініціативою виступає не менше 10 депутатів. Асамблея Республіки 

простою більшістю голосів має право повністю або частково призупинити дію 

декрету-закону до опублікування закону, яким до декрету вносяться поправки, 

або до відхилення всіх пропозицій [64]. 

Підсумовуючи викладене вище, можна стверджувати, що сьогодні держави-

члени Європейського Союзу розробили і застосовують цілий комплекс 

конституційно-правових форм здійснення парламентами ефективного контролю 
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за урядом та процедур їх реалізації. Застосування тих чи інших форм 

парламентського контролю у різних країнах мають свої особливості, що 

зумовлені формою державного правління, специфікою структури та організації 

парламенту, обсягом його повноважень та іншими факторами. Однак 

об’єднувальною рисою контрольних парламентських процедур за діяльністю 

уряду в цих державах є безумовне визнання права парламенту здійснювати 

контроль з найбільш важливіших суспільних питань у певних процедурних 

формах, передбачених конституцією, та деталізованих чинним законодавством. 

 

 

2.3 Парламентські процедури щодо відповідальності урядів в державах-

членах Європейського Союзу 

 

У демократичних державах ефективність функціонування уряду значною 

мірою залежить від наявності дієвих інституціональних механізмів його 

відповідальності. Відповідальність уряду перед парламентом можна назвати 

ключовою ознакою парламентської та змішаної фори правління, так як парламент, 

надаючи уряду право на діяльність, має право контролювати її, а у разі 

необхідності – застосовувати санкції. На думку С. Сороки, процедура 

парламентської відповідальності сприяє оптимізації взаємодії між законодавчою 

та виконавчою гілками влади, уможливлює політичну відповідальність вищого 

органу виконавчої влади, що спонукає його до чіткого виконання ухваленої 

парламентом урядової програми, прийнятих законів та підзаконних актів [163]. 

Загалом, варто зазначити, що залежно від того, яка роль відводиться при 

притягненні до відповідальності уряду главі держави та парламенту, науковці 

розрізняють різні його види (способи). Зокрема, В. М. Шаповал виокремлює дві 

моделі реалізації відповідальності уряду: виняткова відповідальність – уряд 

відповідальний лише перед главою держави; подвійна відповідальність – уряд 

відповідає одночасно перед главою держави та парламентом. Перша модель існує 

у Бразилії, Домініканській Республіці, Індонезії, Мексиці, Південній Кореї, США, 
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тобто переважно у державах з президентською формою правління, та, як виняток, 

у Люксембурзі, Норвегії, які є конституційними монархіями. Друга модель 

подвійної відповідальності в зарубіжних демократичних державах діє також 

переважно у президентських республіках – у Аргентині, Перу, Уругваї, як 

виняток, у Португалії, країні зі змішаною формою правління, та у Бельгії, 

Нідерландах, Данії, які є конституційними монархіями [177, с. 318]. 

На думку С. Г. Серьогіної, існують такі способи конституційно-правової 

відповідальності уряду: 

– абсолютно позапарламентський; 

– обмежено позапарламентський; 

– президентсько-парламентський; 

– обмежено парламентський; 

– абсолютно парламентський; 

– квазіпарламентський. 

Абсолютно парламентський вид відповідальності, на думку автора, виникає, 

коли уряд несе відповідальність у повному обсязі винятково перед парламентом. 

Якщо він відповідальний в основному перед парламентом і лише частково перед 

главою держави, можна стверджувати про обмежено парламентський вид 

відповідальності. У країнах, де уряд відповідає рівною мірою перед парламентом і 

главою держави, існує напівпарламентський вид його політичної 

відповідальності. Обмежено позапарламентський означає повну відповідальність 

уряду перед главою держави і в чітко обмеженому обсязі – перед парламентом; а 

абсолютно позапарламентський – винятково перед главою держави [151, с. 28]. 

Незважаючи на різні точки зору щодо різновидів відповідальності уряду, 

вищезазначені та інші науковці дотримуються одностайної думки стосовно 

наявності парламентської відповідальності уряду, що є властивою для більшості 

держав-членів Європейського Союзу – парламентських республік та монархій і 

змішаних республік. 

Це актуалізує питання щодо розуміння правової природи парламентської 

відповідальності уряду, її видів та форм, а також процедур реалізації. Щодо цього 
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у науці конституційного права існують різні точки зору. На думку 

Ю. Г. Барабаша, парламентська відповідальність уряду має особливу природу і 

становить собою особливий вид відповідальності у сфері державної влади [6, 

с. 14]. В. Я. Малиновський вважає, що цей вид відповідальності є формою 

взаємовідносин між законодавчою та виконавчою гілками влади, яка властива 

парламентським республікам, що характеризується значною залежністю уряду від 

рішень парламенту, а функціонування уряду можливе лише за підтримки 

більшості депутатів. За такої умови відмова парламенту в довірі уряду спричиняє 

його відставку або достроковий розпуск парламенту, оголошення нових виборів з 

подальшим новим призначенням уряду [99, с. 137]. 

В. В. Маклаков під парламентською відповідальністю уряду розуміє 

сукупність взаємовідносин між парламентом та урядом, які можуть призвести до 

відставки останнього. Ця відповідальність пов’язана з тим, що уряд не 

впроваджує політичний курс, визначений парламентом. Якщо між прагненням 

парламенту та конкретними діями уряду існують принципові суперечності з 

приводу політики, що ними впроваджується, то це дозволяє парламенту ставити 

питання про відставку [98, с. 676]. Коли йдеться про парламентську 

відповідальність уряду, Р. М. Павленко має на увазі політико-правову 

відповідальність перед парламентом кабінету (чи його членів), яка передбачає 

його (їх) відставку [115,   с. 25]. 

Загалом, погоджуючись з вищезазначеними точками зору щодо розуміння 

парламентської відповідальності уряду, можна вважати, що для цього виду 

конституційно-правової відповідальності властиві такі ознаки: 

- за своєю правовою природою вона може мати як юридичний, так і 

політичний характер. У науковій юридичній літературі достатньо часто 

висловлюється також думка про те, що відповідальність уряду – особливий вид 

відповідальності у сфері державної влади, що має риси як політичної, так і 

юридичної відповідальності. Як зазначає з цього приводу  Д. В. Велігородський,  

відповідальність уряду – це конституційна відповідальність, що має подвійну 

природу: політичну і юридичну. Політичним є зміст парламентської 
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відповідальності уряду: парламент як представницький орган висловлює довіру 

курсу, що його проводить уряд, і змушує главу держави змінити уряд в разі 

неналежного виконання ним своїх обов’язків. Однак підставою для настання такої 

відповідальності є юридичний факт прийняття парламентом рішення щодо цього. 

До того ж ця відповідальність настає за нормативно (найчастіше – конституційно) 

визначеною процедурою, що теж зумовлює її юридичну природу [14, с. 268]. 

Таку позицію підтримує Ю. Г. Барабаш, який вважає, що ця 

відповідальність не відтворює повністю модель політичної або юридичної 

відповідальності, а тому припускає, що парламентська відповідальність має риси 

як політичної, так і юридичної, а саме конституційно-правової відповідальності, 

тобто перебуває на стику цих двох видів відповідальності [6, с. 14]. 

Відстоюючи подібну точку зору, С. Сорока теж зазначає, що парламентська 

відповідальність за своїм змістом поділяється на політичну і юридичну. 

Політична виникає внаслідок оцінювання парламентом політики уряду, або 

діяльності його членів, що може призвести до відкликання  їх з посад шляхом 

вотуму недовіри або відмови в довірі. Юридична відповідальність у формі 

імпічменту або відповідних до нього процедур, застосовується для урядовців, які 

під час виконання своїх функцій порушили конституцію або інші закони. На 

відміну від юридичної відповідальності у формі імпічменту, засади якої чітко 

прописуються у конституціях, політична відповідальність значною мірою є 

суб’єктивною. Необхідність застосування такого виду відповідальності 

визначаються не критеріями законності, а політичними потребами та орієнтаціями 

депутатів парламенту [163]. 

Підставою правової відповідальності уряду є встановлений факт 

правопорушення з боку урядовців, передбачений конституційним 

законодавством, а політична має принципово інший характер, так як її підстава – 

недоцільність діяльності посадових осіб, а невчинення ними правопорушень. З 

цього випливає, що мета конституційно-правової відповідальності – припинити 

порушення конституційної законності, а політичної – усунення невідповідності 
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між урядовою політикою й вимогами глави держави чи парламентської більшості 

– стверджує С. Г. Серьогіна [151, с. 22–23]. 

Підтримуючи позиції вищезазначених науковців, доцільно зазначити, що 

парламентська відповідальність уряду може мати як політичний, так і юридичний 

характер. Політична відповідальність може застосовуватися й у тих випадках, 

коли норми права взагалі не порушуються. Підставою відповідальності є 

конкретні потреби політики, виражені у волевиявленні парламенту, оцінка ним  

діяльності вищого органу виконавчої влади [87, с. 56–61]. Уряд здійснює свої 

повноваження доти, доки його діяльність задовольняє парламент. О. В. Совгиря 

зазначає, що перелік таких підстав взагалі визначити неможливо і не потрібно, так 

як у такому випадку будь-які сумніви загальнодержавного представницького 

органу (парламенту) у здатності ефективного здійснення урядом управління 

державними справами можуть бути підставою для припинення повноважень 

останнього [157, с. 86]. Відповідальність уряду за цих умов пов’язується із його 

спроможністю виконувати дані їм обіцянки у спосіб, який визнається прийнятним 

парламентською більшістю [186, p. 119]. 

Але підставою для визнання діяльності уряду незадовільною може бути й 

невиконання або неналежне виконання ним своїх обов’язків, які тягнуть за собою 

передбачену законодавством юридичну відповідальність. У такому випадку, 

парламентську відповідальність уряду можна вважати правовою; 

- інститут парламентської відповідальності уряду зазвичай закріплюється 

на конституційному рівні, а її форми та процедури реалізації можуть бути 

передбачені як конституціями, так і регламентами парламентів (палат 

парламентів) та іншими джерелами конституційного права. Наприклад, ч. 1 

ст. 108 Конституції Румунії, відповідно до якої Уряд несе політичну 

відповідальність за всю свою діяльність тільки перед Парламентом [70]; чи ч. 2  

ст. 95 Конституції Польщі, згідно з якою Сейм здійснює контроль за діяльністю 

Ради Міністрів в обсязі, визначеному приписами Конституції і законів [79]; «уряд 

несе солідарну відповідальність перед Конгресом депутатів за свою політичну 

діяльність» – зазначається у ст. 108 Конституції Іспанії [58]. У ст. 191 Конституції 
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Португалії зазначається: «Прем’єр-міністр несе відповідальність перед 

Президентом Республіки і в межах політичної відповідальності Уряду – перед 

Асамблеєю Республіки. Заступники Прем’єр-міністра та міністри несуть 

відповідальність перед Прем’єр-міністром і в межах політичної відповідальності 

Уряду – перед Асамблеєю Республіки. Державні секретарі та заступники 

державних секретарів несуть відповідальність перед Прем’єр-міністром і 

відповідним міністром» [64]; 

- за характером суб’єкта відповідальності парламентська відповідальність 

може мати як індивідуальний, так і колективний характер. У більшості держав-

членів Європейського Союзу передбачається лише колективна відповідальність 

уряду (Іспанія, Франція, ФРН, Чехія та ін.). Колективна (солідарна) 

відповідальність уряду означає, що за умови несхвалення парламентом політики 

уряду, у відставку йде весь його склад, а недовіра голові уряду має наслідком 

відставку усього уряду. Колективна парламентська відповідальність уряду досить 

часто в конституціях зарубіжних країн називається солідарною відповідальністю. 

Це означає, що всі члени уряду відповідальні за його діяльність, навіть якщо 

хтось з міністрів не погоджується з певними урядовими рішеннями та діями. 

Індивідуальна відповідальність передбачає, що недовіра висловлюється не 

усьому уряду, а його окремим членам, що призводить до відставки лише тих 

міністрів, які втратили довіру, тоді як увесь інший персональний склад уряду 

продовжує працювати. Можливість індивідуальної парламентської 

відповідальності члену уряду існує в Австрії, Великобританії, Італії, Латвії, 

Польщі, Греції. Так, згідно зі ст. 157 Конституції Польщі, члени Ради Міністрів 

несуть перед Сеймом солідарну відповідальність за діяльність Ради Міністрів. 

Члени Ради Міністрів несуть перед Сеймом також індивідуальну відповідальність 

за діяльність, що належить до їх компетенції, або доручену їм Головою Ради 

Міністрів [79]; «Якщо після обговорення інтерпеляції більшість депутатів 

виразить недовіру Уряду або окремому міністру, Державні збори зміщують Уряд 

або міністра» – зазначається у ст. 118 Конституції Словенії [68]; відповідно до         

ст. 65 Конституції Латвії, для виконання своїх повноважень Президенту міністрів 
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і міністрам необхідна довіра Сейму і за свою діяльність вони відповідальні перед 

Сеймом. Якщо Сейм висловлює недовіру Президенту міністрів, то у відставку йде 

весь Кабінет. Якщо недовіру виражено окремому міністру, то останній подає у 

відставку, а замість нього Президент міністрів повинен запросити іншу особу [62]. 

Загалом, у практиці європейських країн випадки індивідуальної 

відповідальності членів уряду є менш поширеними. Цей факт науковці 

пояснюють тим, що у більшості країн уряд розглядається як єдина команда, що 

провадить спільний політичний курс і здійснює сумісну управлінську 

діяльність [119, с. 167]. Зазвичай інститут індивідуальної парламентської 

відповідальності застосовується з метою уникнення урядової кризи, до якої може 

призвести застосування колективної відповідальності та для оцінки діяльності 

окремих міністрів; 

- мета парламентської відповідальності уряду має особливий характер і вона 

переслідує не так припинення порушень закону та відновлення порушених 

суб’єктивних прав окремих осіб, як забезпечення належного функціонування 

механізму держави. Парламентська відповідальність уряду покликана гарантувати 

додержання конституційних принципів, стабільність та ефективність 

функціонування вищого органу виконавчої влади в системі стримувань і 

противаг; 

– парламентська відповідальність уряду характеризується взаємністю. 

Йдеться про те, що її ефективність можлива лише за умов, коли парламент також 

відповідальний у своїх рішеннях щодо уряду та його діяльності. На 

конституційному рівні деяких європейських держав такий взаємний характер 

закріплюється через право глави держави розпустити парламент (або його палату) 

у разі  відмови  в  довірі  уряду.  Зокрема,  згідно  з  ч. 2 ст. 155 Конституції 

Іспанії, Голова уряду після обговорення з Радою міністрів з повною 

відповідальністю може запропонувати розпуск Конгресу, Сенату або 

Генеральних кортесів, який здійснюється декретом Короля. Декрет про розпуск 

повинен вказувати дату виборів. Пропозицію про розпуск не може бути 

представлено при розгляді резолюції осуду [58]. Відповідно до ст. 68 Основного 



 112 

Закону ФРН, якщо звернення Федерального Канцлера з клопотанням про 

висловлення йому довіри не підтримує більшість членів Бундестагу, то 

Федеральний Президент може за пропозицією Федерального Канцлера протягом 

двадцяти одного дня розпустити Бундестаг. Право на розпуск втрачається, як 

тільки Бундестаг більшістю своїх членів обере іншого Федерального 

Канцлера [113].  У Чехії, відповідно до ч. 2 ст. 35 Конституції, Палата депутатів 

може бути розпущена Президентом республіки в разі, якщо протягом трьох 

місяців вона не прийняла постанову з урядового законопроекту, з обговоренням 

якого уряд пов’язує питання про довіру [74]. 

- парламентська  відповідальність уряду, що полягає у прийнятті рішення 

щодо його відставки, реалізується у певних формах. Д. В. Велігородський 

акцентує увагу на таких формах парламентської відповідальності, як: резолюція 

довіри (обговорювана на вимогу уряду, наприклад, при затвердженні програми 

його дій); резолюція осуду (оголошення парламентом вотуму недовіри уряду з 

власної ініціативи – конструктивного (з пропозицією кандидатури нового 

Прем’єр-міністра) чи деструктивного); у деяких випадках в окремих країнах 

(Польща, Італія, Японія; Україна до 1996 р. ) парламент може висловити недовіру 

окремому міністру; інтерпеляція (офіційне звернення парламенту до уряду за 

роз’ясненнями щодо якогось питання); запитання (усні й письмові) 

парламентаріїв до уряду та його членів [14, с. 268]. С. В. Сорока вказує на такі 

процедури, за допомогою яких відбувається притягнення уряду до 

відповідальності, як: 1) вотум недовіри уряду та/або окремому його члену, 

прийнятий відповідною постановою парламенту; 2) висловлення довіри/відмова в 

довірі уряду внаслідок ініціювання ним такого питання; 3) вотум довіри у процесі 

формування уряду, який теж тісно пов’язаний з парламентською відповідальністю 

(хоча у цьому випадку про відповідальність може йтися лише номінально, тому 

що уряд фактично ще не розпочав діяльності); 4) процедура імпічменту (або 

подібні до нього процедури) для окремих членів уряду за здійснене 

правопорушення; 5) неприйняття у відповідний строк державного бюджету або 

незатвердження парламентом звіту про його виконання (абсолюторіум) [163]. На 
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думку Р. С. Мартинюка, парламентська відповідальність уряду в державно-

правовій практиці розвинених країн реалізується переважно через такі процедури, 

як вотум недовіри і резолюція осуду. Вотум недовіри завжди зв’язаний із 

проходженням у представницькому органі запропонованого урядом 

законопроекту. У такий спосіб, уряд сам може ініціювати питання про довіру 

йому з боку парламенту, пов’язуючи її зі схваленням представницьким органом 

відповідного урядового законопроекту. Резолюція осуду часто використовується 

із загальною оцінкою в парламенті урядової політики. Резолюція осуду – 

результат парламентської ініціативи [103,  с. 54–62]. 

        Враховуючи те, що парламентська відповідальність уряду, здебільшого, є 

наслідком застосування парламентського контролю, можна стверджувати, що до її 

основних форм слід віднести вотум недовіри (резолюцію осуду), вотум довіри або 

резолюцію довіри/відмова в довірі уряду, внаслідок ініціювання ним такого 

питання та імпічмент. 

Сама ж парламентська відповідальність уряду може мати як  юридичний, 

так і політичний характер і полягає у прийнятті парламентом рішення щодо 

відставки уряду або його окремих членів  в порядку і формах, передбачених 

конституцією та законами держави, з метою забезпечення стабільності та 

ефективності функціонування виконавчої влади. 

З огляду на зазначене вище, під парламентськими процедурами 

притягнення до відповідальності уряду слід розуміти різновид конституційно-

правових процедур, що являють собою чітко визначену Конституцією та 

законами унормовану модель алгоритму послідовних юридично значущих 

процесуальних дій парламенту (палати парламенту), спрямованих на прийняття 

рішення про відставку уряду або його окремих членів з метою забезпечення 

стабільності та ефективності функціонування виконавчої влади. 

Найбільш поширеною формою парламентської відповідальності урядів у 

державах-членах Європейського Союзу є така форма, як вотум недовіри 

(резолюція осуду). С. Р. Сорока стверджує, що вотум недовіри являє собою 

механізм солідарної або індивідуальної відповідальності уряду перед 
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законодавчою владою і належить до класичних інститутів парламентської 

системи, являючи собою один з основних інститутів, що забезпечує механізм 

стримувань і противаг між гілками державної влади [161, с. 183]. 

У науці конституційного права відрізняють два різновиди вотуму недовіри 

(резолюції осуду): конструктивний та деструктивний. Відмінність між ними 

полягає в тому, що конструктивний вотум недовіри передбачає висловлення 

парламентом або окремою його палатою вотуму недовіри уряду з одночасним 

визначенням глави нового уряду; деструктивний вотум недовіри не передбачає 

обов’язку парламенту одразу ж пропонувати нового главу вищого органу 

виконавчої влади. 

Доцільно зазначити, що конструктивний вотум недовіри з’явився у 

німецькій державній доктрині в період Веймарської Республіки (1919–1934 рр.), а 

пізніше був запроваджений в Основному Законі ФРН 1949 р. Так, згідно зі ст. 67 

Основного Закону ФРН, Бундестаг може висловити недовіру Федеральному 

Канцлеру тим, що більшістю членів вибере йому наступника, і звернеться до 

Федерального Президента з проханням про звільнення Федерального Канцлера. 

Федеральний Президент повинен задовольнити це прохання і призначити обрану 

особу. Між пропозицією про висловлення недовіри і виборами має пройти дві 

доби [113]. Наприклад, вотум недовіри, що був винесений Бундестагом у 1982 

році федеральному канцлеру Г. Шмідту, якого змінив на посаді Г. Коль. 

Також процедура конструктивного вотуму недовіри запроваджена у таких 

держава-членах Європейського Союзу, як Іспанія, Польща, Бельгія, Угорщина, 

Словенія. Зокрема, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 21 Конституції Угорщини, письмове 

клопотання про недовіру Прем’єр-міністру може бути внесене не менше, ніж 

однією п’ятою членів парламенту, які висувають кандидата на посаду Прем’єр-

міністра. Якщо парламент підтримує пропозицію, він висловлює свою недовіру, а 

кандидат, висунутий на пост Прем’єр-міністра в клопотанні, вважається 

обраним [52]. Згідно зі ст. 158 Конституції Польщі, Сейм висловлює Раді 

Міністрів недовіру більшістю законного числа депутатів за пропозицією, 

внесеною не менше ніж 46 депутатами, із зазначенням кандидата на посаду 
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Голови Ради Міністрів. Якщо постанова прийнята Сеймом, Президент Республіки 

приймає відставку Ради Міністрів і призначає обраного Сеймом нового Голову 

Ради Міністрів і за його пропозицією – інших членів Ради Міністрів, а також 

приймає їх присягу [79]. В Іспанії, відповідно до ч. 2 ст. 113 Конституції, 

резолюція осуду повинна бути запропонована, щонайменше, однією десятою 

частиною депутатів і включати пропозицію про кандидата на пост голови 

уряду [58]. У Республіці Словенія Державні збори можуть висловити недовіру 

уряду, обравши за пропозицією не менш ніж десяти депутатів більшістю голосів 

від загального числа депутатів нового Голову уряду. При цьому чинний Голова 

уряду зміщується, але разом зі своїми міністрами продовжує виконувати поточні 

обов’язки до складення присяги новим урядом (ч. 1 ст. 116 Конституції 

Словенії) [68]. 

Перевагою процедури конструктивного вотуму недовіри уряду науковці 

називають те, що його запровадження дає можливість уникнути тривалої урядової 

кризи, зумовленої тим, що парламент, відправивши уряд у відставку, не може 

сформувати новий, і як наслідок, сприяє забезпеченню наступності і стабільності 

виконавчої влади та посиленню парламентської відповідальності [162, с. 200]. А з-

поміж його недоліків звертають увагу на громіздкий характер процедури, що 

вимагає значної консолідації опозиційних сил навколо конкретної кандидатури 

для протиставлення діючому канцлеру [41, с. 146–147], а також те, що він 

послаблює систему парламентарних урядів, так як може привести до влади уряд, 

який не має в певний момент підтримки від парламенту [187, с. 88–89]. 

На відміну від конструктивного вотуму недовіри, деструктивний є більш 

гнучкою процедурою, так як в разі негативного голосування, у політичних партій 

у парламенті завжди є достатній простір у часі та можливість вибору кандидатур 

для формування нового уряду. Інститут деструктивного вотуму недовіри 

закріплений конституціями таких держав-членів Європейського Союзу, як Греція, 

Естонія, Італія, Латвія, Чехія, Франція. Так, згідно з ч. 1 ст. 84 Конституції Греції, 

парламент може своїм рішенням позбавити довіри Уряд або кого-небудь з його 

членів [53]; однією з підстав припинення повноважень уряду, згідно з параграфом 
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92 Конституції Естонії, є висловлення недовіри парламентом Прем’єр-міністру 

або уряду [55]; у Латвії, відповідно до ст. 59 Конституції, для виконання своїх 

повноважень Президенту міністрів і міністрам необхідна довіра Сейму і за свою 

діяльність вони відповідальні перед Сеймом. Якщо Сейм висловлює недовіру 

Президенту міністрів, то у відставку йде весь кабінет [62]; згідно зі ст. 194 

Конституції Португалії, Асамблея Республіки може прийняти резолюцію осуду 

Уряду щодо здійснення його програми або з питання, яке представляє 

національний інтерес [64]. 

При деструктивному вотумі недовіри, на відміну від конструктивного, коли 

уряд йде у відставку і відразу затверджується кандидатура нового голови уряду, 

уряд йде у відставку і після цього починається процес формування нового уряду в 

порядку, передбаченому конституцією відповідної держави. Можливий й інший 

варіант подій – глава держави за пропозицією уряду розпускає парламент і 

призначає дострокові парламентські вибори. Після цього уряд формується вже 

новим складом парламенту. 

Недоліком деструктивного вотуму недовіри уряду називають те, що він є 

лише окремим етапом подолання урядової кризи, який до того ж може 

спричинити парламентську кризу, тоді як конструктивний вотум недовіри сам по 

собі і є інструментом подоланням урядової кризи. Наслідком застосування 

деструктивного вотуму недовіри апріорі може бути переростання урядової кризи 

в парламентсько-урядову [162, с. 198]. 

Для забезпечення політичної стабільності й попередження занадто частої 

зміни урядів конституціями європейських держав, передбачені певні обмеження 

щодо застосування інституту парламентської відповідальності уряду у формі 

вотуму недовіри (резолюції осуду). 

Так, по-перше, розгляд питання про недовіру уряду ініціюється, 

здебільшого, винятково членами парламенту або тієї палати парламенту, яка бере 

участь у формуванні уряду, зазвичай, нижньої палати. Як виняток, можна назвати 

Італію і Румунію, де вотум недовіри може бути ініційований будь-якою з палат 

парламенту. Внесення питання про недовіру уряду потребує певної кількості 
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голосів членів парламенту (палати парламенту), визначеної конституційно. 

Зокрема, ініціатором резолюції осуду в Португалії може бути 1/4 повноважних 

депутатів або будь-яка парламентська група (ч. 1 ст. 194 Конституції Португалії). 

У Греції пропозиція про вотум недовіри має бути підписана щонайменше 1/6 від 

загального числа депутатів і містити чітке визначення питань, щодо яких будуть 

вестися дебати (ч. 2 ст. 84 Конституції Греції). Відповідно до ч. 2 ст. 112 

Конституції Румунії, з ініціативою резолюції недовіри можуть виступити не 

менше 1/4 загального числа депутатів і сенаторів, і Уряд сповіщається про це в 

день внесення пропозиції [70]. В Угорщині та Словаччині розгляд питання про 

недовіру уряду може бути ініційований не менше ніж п’ятою частиною депутатів 

парламенту. Підписів 1/10 загальної чисельності депутатів під проектом 

постанови про недовіру урядові вимагають ст. 49 Конституції Франції, ст. 94 

Конституції Італії, ст. 113 Конституції Іспанії. 

По-друге, питання про недовіру може бути розглянуте не раніше 

визначеного у Конституції строку. Як зазначають деякі науковці, це необхідно для 

того, щоб уряд міг мобілізувати своїх прибічників для проведення 

роз’яснювальної роботи з опонентами [114]. 

Здебільшого, питання про недовіру уряду може розглядатися парламентом 

(палатою парламенту) не раніше ніж через 48 годин після його внесення на 

розгляд. Така вимога закріплена в ст. 49 Конституції Франції, ст. 194 Конституції  

Португалії, ст. 94 Конституції Італії, ст. 46 Конституції Бельгії. У Польщі, 

відповідно до ст. ст. 157, 158 Конституції, питання про недовіру уряду 

розглядається палатою не раніше ніж через 7 днів після його ініціювання [79]. У 

Греції дебати щодо вотуму довіри або недовіри Уряду починаються через два дні 

після внесення відповідної пропозиції, якщо Уряд (у разі внесення пропозиції про 

вотум недовіри) не зажадає негайного початку дебатів (ч. 4 ст. 84 Конституції 

Греції). Стаття 67 Основного Закону ФРН вимагає перерву у 48 годин між 

висловленням недовіри та виборами нового канцлера [113]. 

По-третє, законодавством, зазвичай, передбачається обмеження часу, 

протягом якого проводяться парламентські дебати щодо резолюції осуду уряду. 
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Так, в Румунії, Португалії, Греції строк обговорення питання про недовіру уряду 

не може перевищувати 3 днів. 

По-четверте, питання про недовіру уряду схвалюється більшістю чи 

абсолютною більшістю голосів від складу парламенту (палати парламенту).  Так, 

в Румунії для прийняття рішення щодо резолюції недовіри уряду необхідна 

більшість голосів депутатів і сенаторів, подана на спільному засіданні обох палат 

парламенту [70]. У Бельгії для прийняття відповідного рішення необхідна 

абсолютна більшість голосів (ст. 46 Конституції Бельгії), така ж кількість голосів 

необхідна згідно з ч. 1 ст. 113 Конституції Іспанії. 

По-п’яте, у разі відхилення питання про недовіру уряду, його повторне 

ініціювання можливе, зазвичай, лише через певний період часу. Така вимога 

вперше була закріплена у Конституції Франції 1958 року (ст. 49), а пізніше вона 

була запозичена конституціями інших держав-членів Європейського Союзу.  

Зокрема, згідно з ч. 2 ст. 112 Конституції Румунії, якщо резолюція недовіри була 

відхилена, то депутати і сенатори, які її підписали, не можуть внести на тій же 

сесії нову резолюцію недовіри, за винятком випадку, коли Уряд приймає на себе 

відповідальність згідно зі статтею 113 [70]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 158 Конституції Польщі, якщо питання про недовіру 

уряду підтримано Сеймом не було, воно може бути повторно ініційоване не 

раніше ніж через 3 місяці з дня внесення попереднього проекту рішення про 

недовіру Раді Міністрів. Однак, якщо вотум недовіри уряду ініціюється не менше 

ніж 115 членами Сейму, відповідне питання може бути розглянуте і раніше, ніж 

через 3 місяці з дня його попереднього ініціювання [79]. 

У Греції пропозиція про вотум недовіри не може вноситися раніше ніж 

через шість місяців після того, як подібна пропозиція була відхилена 

парламентом. Як виняток, пропозицію про вотум недовіри може бути внесено і до 

закінчення шестимісячного терміну, якщо вона підписана абсолютною більшістю 

від загального числа депутатів парламенту (ч. ч. 2, 4 ст. 84 Конституції 

Греції) [53]. 
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В Португалії, якщо резолюція осуду відхилена, то її ініціатори не можуть 

внести нову резолюцію протягом тієї ж парламентської сесії (ч. 3 ст. 194 

Конституції Португалії); теж саме в Іспанії, якщо резолюція осуду не була 

прийнята Конгресом, депутати, які її підписали, не можуть вносити нову 

резолюцію протягом тієї ж сесії (ч. 4 ст. 113 Конституції Іспанії). 

Як свідчить практика держав-членів Європейського Союзу, випадків 

висловлення деструктивних вотумів недовіри досить небагато. Зокрема, у Франції 

за час дії Конституції 1958 року були проголосовані більше ніж півсотні вотумів 

недовіри та лише один з них у 1962 році був прийнятий [185, с. 93]. 

Вищезазначені конструктивний та деструктивний вотуми недовіри 

(резолюції осуду) мають колективний характер і незалежно від того, виносяться 

вони усьому уряду чи лише його голові, мають наслідком відставку усього 

персонального складу вищого органу виконавчої влади. Крім того, в більшості 

держав-членів Європейського Союзу (Болгарія, Греція, Естонія, Італія, Литва, 

Латвія, Словенія, Польща, Хорватія та ін.), аби уникнути урядової кризи в 

результаті незначних змін у позиціях депутатських груп та фракцій в парламенті, 

або з метою оцінки діяльності певних міністрів передбачено можливість 

висловлення вотуму недовіри окремому міністрові. У деяких державах-членах 

Європейського Союзу цей інститут відсутній (Болгарія, ФРН, Чехія та ін.), що, 

передусім, пов’язано з особливістю формування уряду в цих державах. Так, у 

ФРН Бундестаг не може звільнити міністра внаслідок вотуму недовіри через те, 

що міністри призначаються Президентом за поданням федерального канцлера, 

тобто парламент не надає згоди на призначення інших членів уряду на посаду. 

Перевагою цього інституту можна назвати те, що за умови індивідуального 

вотуму недовіри (резолюції осуду), у відставку йде тільки той міністр, що втратив 

довіру, і тому ситуації урядової відставки і, як наслідок, урядової кризи не 

виникає. Недоліками індивідуального вотуму недовіри називають його 

властивість послаблювати позицію голови уряду, що за умов частого 

застосування може дестабілізувати уряд, а також те, що такий інститут 

суперечить процедурі формування уряду, бо дозволяє здійснити 
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переформатування складу уряду без участі в цьому президента, що послаблює 

його позиції та надмірно розширює владу парламенту стосовно уряду [161, с. 

204]. 

Основні складові процедури індивідуального вотуму недовіри також, 

зазвичай, закріплюються конституціями європейських держав та більш детально 

регулюються регламентами парламентів (палат парламентів) та іншим 

законодавством. Так, відповідно до ч. 2 ст. 191 Конституції Португалії, 

заступники Прем’єр-міністра і міністри несуть відповідальність перед Прем’єр-

міністром і в межах політичної відповідальності Уряду – перед Асамблеєю 

Республіки; у Греції парламент може своїм рішенням позбавити довіри Уряд або 

будь-кого з його членів. Пропозиція щодо вотуму недовіри не може вноситися 

раніше ніж через шість місяців після того, як подібна пропозиція була відхилена 

Парламентом (ч. 2 ст. 84 Конституції Греції). Згідно зі ст. 159 Конституції 

Польщі, Сейм може висловити недовіру міністру. Пропозиція про висловлення 

недовіри може бути внесена не менше ніж 69 депутатами. Пропозицію про 

прийняття постанови може бути поставлено на голосування не раніше ніж через 7 

днів після її внесення. Повторну пропозицію може бути внесено не раніше ніж 

після закінчення 3 місяців після внесення попередньої. Повторна пропозиція може 

бути внесена до закінчення 3 місяців, якщо з нею виступлять не менше 115 

депутатів. Президент Республіки відкликає міністра, якому Сейм висловив 

недовіру більшістю голосів повноважного числа депутатів [79]. 

Практика застосування індивідуального вотуму недовіри свідчить, що цей 

інститут найбільше застосовується у країнах Центрально-Східної Європи. 

Зокрема, в Естонії за 2005–2011 роки було розглянуто п’ять офіційних пропозицій 

щодо вотуму недовіри окремим міністрам. Лише один з них був прийнятий у 2005 

році щодо міністра юстиції К. Вахера. У Польщі у цей же період було ініційовано 

31 індивідуальний  вотум недовіри, з них 21 не був розглянутий, а 10 не були 

підтримані депутатами. У країнах Західної Європи інститут індивідуального 

вотуму недовіри застосовується достатньо рідко. Так, у Швеції ця процедура була 

використана за останні сто років один раз у 1985 році проти міністра закордонних 
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справ Л. Будстрема. У Данії жодного разу не застосовувалася. Найчастіше уже 

намір внесення пропозиції вотуму недовіри щодо певного міністра призводить до 

того, що він сам подає у відставку ще до прийняття рішення щодо цього питання. 

У такий спосіб, парламентська відповідальність уряду в державах-членах 

Європейського Союзу являє собою відповідальність вищого органу у системі 

органів виконавчої влади – уряду перед парламентом і проявляється у таких 

найбільш поширених формах, як вотум недовіри (резолюція осуду), вотум довіри 

(резолюція довіри) та імпічмент. Наслідком застосування цих форм 

відповідальності уряду через парламентські процедури, передбачені 

конституціями та законами відповідних держав є відставка всього уряду 

(колективна відповідальність) або його окремих членів (індивідуальна 

відповідальність). 

 

 

 Висновки до розділу 2 

 

 Парламентські процедури щодо формування уряду в державах 

Європейського Союзу мають свої особливості, які ґрунтуються на різних 

обставинах,  але ключовим фактором, від якого залежить порядок формування 

вищого органу виконавчої влади в будь-якій державі, більшість науковців 

називають форму державного правління. Натомість спосіб формування та 

відповідальність уряду вважаються одними з визначальних характеристик, за 

якими розмежовуються форми державного правління. 

У юридичній літературі, залежно від ступеня участі парламенту й глави 

держави в процесі формування уряду, виділяють різні способи його формування 

(найчастіше – парламентський і позапарламентський). За умови конституційного 

закріплення позапарламентської моделі, обраний народом президент формує 

склад уряду при обмеженій участі парламенту (сам призначає і зміщує міністрів). 

Парламентська модель передбачає формування уряду за результатами 

парламентських виборів. Так як держави-члени Європейського Союзу 
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представлені парламентськими або змішаними формами правління, в них 

переважно застосовується саме парламентська модель формування уряду. 

Незважаючи на різноманітність модифікацій парламентської моделі 

формування уряду в державах-членах Європейського Союзу, можна виокремити 

такі  її стадії (етапи): 

Перша стадія (етап) – призначення голови уряду, яка може бути 

представлена декількома моделями та складатися з низки підетапів. Право 

призначати главу уряду може бути закріплено за главою держави. За таких 

обставин вимога щодо призначення на цю посаду лідера парламентської 

більшості існує у формі конституційного звичаю, а глава держави,  приймаючи 

відповідне рішення, зв’язаний думкою більшості в парламенті (нижньої палати 

парламенту) і зобов’язаний її враховувати (Нідерланди, Данія, Люксембург, 

Італія, Хорватія). 

Конституційна практика деяких держав-членів Європейського Союзу 

закріплює правило, що зобов’язує главу держави узгоджувати свою позицію з 

парламентом при прийнятті рішення про призначення глави уряду, у такий спосіб 

включаючи два підетапи: консультація з парламентом (партіями, представленими 

в парламенті) та власне призначення глави уряду (Іспанія, Португалія, Румунія). У 

деяких державах існуюча модель призначення на посаду голови уряду передбачає 

делегування главою держави своїх повноважень у сфері формування уряду лідеру 

парламентської більшості (Болгарія). Також право призначення голови уряду 

може бути закріплено за главою держави, але суб’єктом подання кандидатури на 

цю посаду виступає парламент, або палата парламенту (Ірландія). Голова уряду 

може призначатися на посаду та звільняється з посади президентом за згодою 

парламенту (Литва). І нарешті для деяких парламентських та змішаних республік 

держав-членів Європейського Союзу властива модель, за якої глава уряду 

призначається парламентом за поданням президента (Словенія, Угорщина, ФРН). 

Друга стадія (етап) формування уряду – призначення міністрів. Зазвичай 

цей етап представлений двома моделями: 1) міністри призначаються главою 

держави за поданням глави уряду або за умови контрасигнації акту про 
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призначення членів уряду главою уряду (Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, 

Латвія, Литва, Нідерланди, Португалія, ФРН, Франція, Чехія); 2) міністри 

призначаються парламентом (нижньою палатою парламенту) за поданням глави 

уряду (Словенія). 

Третя стадія (етап) формування уряду – інвеститура. Ця процедура є однією 

з таких, що властива саме парламентському способу формування уряду. Вона 

існує в Бельгії, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Мальті, Німеччині, Фінляндії, а 

також у всіх країнах Центрально-Східної Європи. 

Під парламентською інвеститурою слід розуміти процедуру надання 

парламентом (нижньою палатою парламенту) довіри голові уряду або всьому його 

складу у формі затвердження програми діяльності уряду або надання згоди на 

його призначення. 

У науці конституційного права виділяють такі види інвеститури уряду: 

– залежно від форми реалізації парламентської інвеститури – інвеститура, 

що здійснюється шляхом підготовки і подання програми діяльності уряду, за 

результатами розгляду якої він отримує вотум довіри – і це є підставою для його 

призначення (Іспанія, Греція, Португалія, Польща, Словаччина та ін.); 

інвеститура, що здійснюється шляхом отримання згоди парламенту на 

призначення членів уряду – надання вотуму довіри (Великобританія, Литва, 

Словенія, Угорщина, ФРН та ін.); подвійна інвеститура уряду – поєднання двох 

вищезазначених форм інвеститури в одну процедуру (Фінляндія); 

– в залежності від суб’єкту отримання інвеститури, розрізняють загальну та 

виняткову (вибіркову) інвеститури: вотум довіри надається при призначенні 

усього складу уряду (Греція, Італія, Польща); вотум довіри надається лише його 

голові (ФРН, Іспанія); 

– в залежності від строку отримання, виокремлюють попередню і наступну 

інвеститури. Перша передбачає її отримання до офіційного призначення на 

посаду членів уряду (Румунія, Словенія, Іспанія та ін.), друга – після прийняття  

рішення про призначення (Польща, Італія, Португалія, Словаччина та ін.); 
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– за обов’язковістю одержання парламентської інвеститури, її можна 

класифікувати на підтверджувальну, презюмовану і т. зв. змішану. Перша вимагає 

наявності обов’язкової формалізованої довіри парламенту щодо членів уряду, 

запропонованих главою держави (Іспанія, Греція та ін.); друга не встановлює 

обов’язкової формалізації такої довіри (Великобританія, Норвегія); третя має 

змішаний характер (Франція та Швеція). 

Також у деяких державах-членах Європейського Союзу уряд може 

починати свою роботу без отримання ним формальної парламентської довіри 

(Австрія, Данія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція). 

Не менш важливими від процедур формування уряду є процедури 

здійснення парламентського контролю за його діяльністю. Значимість 

парламентського контролю полягає в тому, що він не тільки має на меті 

досягнення більш ефективної діяльності уряду, а й покликаний забезпечувати 

злагодженість у функціонуванні всього державного механізму. 

Відповідно, контрольні парламентські процедури за діяльністю уряду – це 

різновид конституційно-правових процедур, що являє собою чітко визначену 

конституцією та законами унормовану модель алгоритму послідовних юридично 

значущих процесуальних дій парламенту, його палат або парламентських органів, 

депутатів, спрямованих на перевірку діяльності вищого органу виконавчої влади 

на відповідність законодавству держави, та наслідками яких, у разі виявлення 

порушень, є застосування відповідних санкцій. 

У конституційній практиці більшості держав-членів Європейського Союзу 

розроблено і застосовується комплекс конституційно-правових форм здійснення 

парламентами ефективного контролю за урядом та процедур їх реалізації. 

Найпоширенішими з-поміж них є: депутатські запити, звернення і запитання; 

інтерпеляція; діяльність парламентських комітетів, тимчасових слідчих комісій 

(парламентські розслідування); звіти уряду; парламентські слухання та дебати; 

контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду (контроль за 

делегованим законодавством). 
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Об’єднувальною рисою контрольних парламентських процедур за 

діяльністю уряду в державах-членах Європейського Союзу є безумовне визнання 

права парламенту здійснювати контроль з найбільш важливих суспільних питань 

у певних формах, передбачених конституцією держав та процедурах, 

деталізованих чинним законодавством тієї чи іншої держави. 

Ще одним фактором, від якого значною мірою залежить ефективність 

функціонування уряду, є наявність дієвих інституціональних механізмів його 

відповідальності. Парламент, надаючи уряду право на діяльність, має право 

контролювати її, а за необхідності – застосовувати санкції. 

Під парламентською відповідальністю уряду розуміють відповідальність, 

яка може мати як юридичний, так і політичний характер, полягає в прийнятті 

парламентом рішення щодо відставки уряду або його окремих членів  в порядку і 

формах, передбачених конституцією та законами держави з метою забезпечення 

стабільності та ефективності функціонування виконавчої влади. Для неї властиві 

такі ознаки: може мати як політичний, так і юридичний характер; інститут 

парламентської відповідальності зазвичай закріплюється на конституційному 

рівні, а її форми та процедури реалізації можуть бути передбачені як 

конституціями, так і регламентами парламентів (палат парламентів) та іншими 

джерелами конституційного права; за характером суб’єкта відповідальності, 

парламентська відповідальність може мати як індивідуальний, так і колективний 

характер; має особливу мету – покликана забезпечувати додержання 

конституційних принципів, стабільність та ефективність функціонування вищого 

органу виконавчої влади в системі стримувань і противаг; має взаємний характер; 

реалізується у певних формах. 

Під парламентськими процедурами притягнення до відповідальності уряду 

слід розуміти різновид конституційно-правових процедур, що являють собою 

чітко визначену конституцією та законами унормовану модель алгоритму 

послідовних юридично значущих процесуальних дій парламенту (палати 

парламенту), спрямованих на прийняття рішення про відставку уряду або його 
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окремих членів, з метою забезпечення стабільності та ефективності 

функціонування виконавчої влади. 

До  основних парламентських процедур щодо реалізації парламентської 

відповідальності уряду можна віднести ті, які спрямовані на вираження уряду 

вотуму недовіри (резолюція осуду), вотуму довіри або резолюція довіри /відмова 

в довірі уряду внаслідок ініціювання ним такого питання та імпічмент. 

Найбільш поширеною формою парламентської відповідальності уряду в 

державах-членах Європейського Союзу є вотум недовіри (резолюція осуду). 

Відрізняють два різновиди вотуму недовіри (резолюції осуду): конструктивний та 

деструктивний. Конструктивний вотум недовіри передбачає висловлення 

парламентом або окремою його палатою недовіри уряду з одночасним 

визначенням глави нового уряду (Іспанія, Польща, Бельгія, Угорщина, Словенія, 

ФРН); деструктивний вотум недовіри не передбачає обов’язку парламенту 

пропонувати зразу ж главу нового вищого органу виконавчої влади (Греція, 

Естонія, Італія, Латвія, Чехія, Франція). 

Для забезпечення політичної стабільності й попередження занадто частої 

зміни урядів конституціями європейських держав передбачені певні обмеження 

щодо застосування механізму парламентської відповідальності уряду у формі 

вотуму недовіри (резолюції осуду). Зокрема, це: ініціювання розгляду питання 

про недовіру уряду винятково членами парламенту або тієї палати парламенту, 

яка бере участь у формуванні уряду; необхідність для цього певної кількості 

голосів членів парламенту (палати парламенту), визначеної конституційно; 

визначення у конституції строку, не раніше якого питання про недовіру може 

бути розглянуте; обмеження часу, протягом якого проводяться парламентські 

дебати щодо резолюції недовіри; необхідність абсолютної більшості голосів від 

складу парламенту (палати парламенту) для схвалення рішення про недовіру 

уряду; можливість повторного ініціювання питання про недовіру уряду лише 

через певний проміжок часу. 

У деяких державах-членах Європейського Союзу передбачено можливість 

висловлення вотуму недовіри окремому міністрові – індивідуального вотуму 



 127 

(резолюції) недовіри (Болгарія, Греція, Естонія, Італія, Литва, Латвія, Словенія, 

Польща, Хорватія та ін.), метою запровадження якого є уникнення урядової кризи 

в результаті незначних змін у позиціях депутатських груп та фракцій у парламенті 

або оцінки діяльності певних міністрів. Основні складові процедури 

індивідуального вотуму недовіри теж, здебільшого, закріплюються конституціями 

європейських держав та більш детально регулюються регламентами парламентів 

(палат парламентів) й іншим законодавством. 

 

 

 

 

 



 128 

РОЗДІЛ 3 

ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ПРОЦЕДУР ЩОДО УРЯДУ В УКРАЇНІ 

 

3.1 Конституційно-правове регулювання парламентських процедур 

щодо формування Кабінету Міністрів України 

 

Як і в зарубіжних країнах, однією з найважливіших вітчизняних 

парламентських процедур є процедури щодо формування національного уряду. 

Україні, як парламентсько-президентській республіці, властива парламентська 

модель формування уряду, яка, як вже зазначалося, передбачає його формування 

за результатами парламентських виборів. Після кожних виборів і у випадку, якщо 

парламент було розпущено достроково, уряд формується заново, навіть якщо при 

владі залишилась та сама партія. Так, згідно з ч. 1 ст. 115 Конституції України, 

Кабінет Міністрів України складає повноваження перед новообраною Верховною 

Радою України [80]. 

Саме такий спосіб формування уряду, на думку українських науковців, є 

цілком логічним з точки зору забезпечення принципу народовладдя. 

Застосовуючи механізм формування уряду парламентом на основі парламентської 

більшості, яка конституюється тією партією або партіями, які отримали 

найбільшу кількість голосів виборців і, відповідно, можуть розглядатися як 

представники домінуючих у суспільстві тенденцій суспільно-політичного 

розвитку, відбувається наближення уряду до народу. Іншими словами, уряд стає 

пов’язаним із реальними суспільними проблемами та інтересами не лише на 

загально-функціональному рівні, а й на кадровому рівні, так як до складу уряду 

потрапляють ті політики, які безпосередньо представляють підтримані народом 

програми політичного, економічного та соціального розвитку [3, с. 14]. 

Дослідивши як певні відмінності, так і закономірності, властиві 

парламентській моделі формування Кабінету Міністрів України, можна 

зазначити, що цей процес здійснюється за ініціативи парламенту у відповідності 
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до ст. 114 Конституції України після того, як відбулися вибори Верховної Ради 

України нового скликання та попередній уряд склав свої повноваження. Крім 

того, Верховна Рада України здійснює формування нового складу Кабінету 

Міністрів України також у разі  відставки Прем’єр-міністра України та прийняття 

Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, що 

мають наслідком відставку всього складу Кабінету Міністрів України. 

Одним з принципів функціонування постійно діючих органів державної 

влади, зокрема й Кабінету Міністрів України, є принцип його безперервної 

діяльності, що характеризується безперервністю керівництва системою органів 

виконавчої влади та поступовістю кадрових змін в уряді. Постійний характер 

функціонування уряду забезпечується: по-перше, конституційною нормою, 

відповідно до якої Кабінет Міністрів України, який склав повноваження перед 

новообраною Верховною Радою України або відставку якого прийнято 

Верховною Радою України, продовжує виконувати свої повноваження до початку 

роботи новосформованого Кабінету Міністрів України (ч. 4 ст. 115 Конституції 

України); по-друге, закріпленням конституційною нормою за парламентом не 

тільки права, але й відповідальності за формування уряду, відповідно до якої 

Президент України має право достроково припинити повноваження Верховної 

Ради України, якщо протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів 

України не сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України (п. 2 ч. 2 

ст. 90 Конституції України). 

Формування вітчизняного уряду охоплює декілька етапів (стадій) і 

визначене відповідними парламентськими процедурами, зокрема: 

першим етапом у формуванні уряду України є призначення голови уряду – 

Прем’єр-міністра України. Зважаючи на конституційний принцип поділу влади і  

системи стримувань і противаг та відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 114 Конституції 

України, Прем’єр-міністр України призначається Верховною Радою України за 

поданням Президента України. Кандидатуру для призначення на посаду Прем’єр-

міністра України вносить Президент України за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України, сформованої відповідно до ст. 83 
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Конституції України, або депутатської фракції, до складу якої входить більшість 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України. 

У такий спосіб, відповідно до Конституції України, а також Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України» етап призначення голови уряду складається з 

таких підетапів: 

1.1. Внесення коаліцією депутатських фракцій пропозиції щодо 

кандидатури Прем’єр-міністра України Президенту України. Цей підетап 

фрагментарно регулюється ч. 3 ст. 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», відповідно до якої пропозиція коаліції депутатських фракцій, до складу 

якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу 

Верховної Ради України, подається Президенту України за підписом народного 

депутата України – уповноваженого на подання пропозиції відповідно до угоди 

про формування коаліції. 

1.2. Внесення Президентом України подання про призначення на посаду 

Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після 

надходження пропозиції щодо його кандидатури від коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України. 

Кандидат на посаду Прем’єр-міністра має відповідати вимогам, 

встановленим ст. 7 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» до членів 

Кабінету Міністрів України, а саме: бути громадянином України, який має право 

голосу, вищу освіту та володіє державною мовою. Не може бути призначена на 

посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену 

або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього 

року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення. Стосовно Прем’єр-міністра України, як і інших членів уряду, 

встановлюється принцип несумісності, відповідно до якого члени Кабінету 

Міністрів України не мають права суміщати свою службову діяльність з іншою 

роботою, крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час, входити до 

складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті 

одержання прибутку. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги щодо 
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несумісності посади члена Кабінету Міністрів України з іншими видами 

діяльності, такий член Кабінету Міністрів України у двадцятиденний строк з дня 

виникнення цих обставин припиняє таку діяльність або подає особисту заяву про 

відставку [130]. 

У випадку внесення на розгляд Верховної Ради України подання щодо 

призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України (зокрема й Прем’єр-

міністра України) особи, яка є народним депутатом України, згідно з ч. 3 ст. 7 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України», до подання додається особиста 

заява народного депутата України про дострокове припинення ним депутатських 

повноважень у разі призначення на посаду члена Кабінету Міністрів України 

(Прем’єр-міністра України). Питання про дострокове припинення повноважень 

народного депутата України розглядається невідкладно Верховною Радою 

України на тому ж пленарному засіданні після призначення його членом Кабінету 

Міністрів України [130]. 

Крім того, на членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги та 

обмеження, встановлені чинним антикорупційним законодавством. 

Відповідно до ч. 5 ст. 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 

до подання про призначення на посаду Прем’єр-міністра України додаються: 

1) відомості про громадянство; 

2) відомості про освіту; 

3) відомості про трудову діяльність і автобіографія; 

4) декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені 

антикорупційним законодавством; 

5) відомості про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради 

підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 

6) відомості про судимість кандидата. Усі відомості подаються державною 

мовою і власноручно підписуються кандидатом на посаду Прем’єр-міністра 

України. 
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У разі порушення вимог Конституції України та Закону України «Про 

Кабінет Міністрів України» щодо внесення пропозиції стосовно кандидатури на 

посаду Прем’єр-міністра України, невідповідності запропонованої кандидатури 

вимогам до члена Кабінету Міністрів України, Президент України має 

проінформувати Верховну Раду України про неможливість внесення подання 

щодо запропонованої кандидатури [130]. 

1.3. Зустріч кандидата на посаду Прем’єр-міністра України з депутатськими 

фракціями. Така зустріч відбувається за пропозицією депутатських фракцій 

(фракції) до розгляду питання про призначення голови уряду на пленарному 

засіданні Верховної Ради України та полягає у відповіді кандидата на їх 

запитання. 

1.4. Обговорення питання на пленарному засіданні  Верховної Ради України 

щодо призначення Прем’єр-міністра України. Таке засідання проводиться у 

відповідності до Глави 4 Регламенту Верховної Ради України. 

Зокрема, перед відкриттям пленарного засідання проводиться реєстрація 

народних депутатів особисто на підставі пред’явлення посвідчення народного 

депутата та підтвердження своєї присутності власноручним підписом. У залі 

засідань Верховної Ради народний депутат реєструється за допомогою 

електронної системи в такий спосіб, що унеможливлює здійснення реєстрації 

замість народного депутата іншою особою. Апарат Верховної Ради подає 

головуючому на пленарному засіданні список народних депутатів, відсутніх на 

пленарному засіданні Верховної Ради на підставі розпоряджень Голови Верховної 

Ради України, Першого заступника Голови Верховної Ради України (перебування 

у відрядженні, відпустці). Такий список одночасно висвітлюється на моніторі 

головуючого на пленарному засіданні (ч. ч. 1, 2 ст. 26 Регламенту Верховної Ради 

України). Пленарне засідання Верховної Ради відкриває, веде і закриває Голова 

Верховної Ради України, а в разі його відсутності – Перший заступник чи 

заступник Голови Верховної Ради України, крім випадків, передбачених 

Регламентом. Процедура обговорення питання на пленарному засіданні може 

бути як повною, так і скороченою – за рішенням Верховної Ради. 
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1.5. Прийняття рішення у Верховній Раді України щодо призначення 

Прем’єр-міністра України шляхом голосування. Таке голосування проводиться на 

пленарному засіданні безпосередньо після його обговорення, крім випадку, коли 

неможливо провести голосування (ст. 41 Регламенту Верховної Ради України). 

Законодавством висуваються певні вимоги щодо голосування, зокрема, воно 

проводиться у поіменному режимі. Здійснюється народним депутатом особисто за 

допомогою електронної системи шляхом голосування «за», «проти» або 

«утримався» в залі засідань Верховної Ради. У разі виявлення на пленарному 

засіданні народним депутатом факту порушення вимог щодо особистого 

голосування шляхом голосування за іншого народного депутата, розгляд питання 

порядку денного на його вимогу зупиняється. Головуючий на пленарному 

засіданні встановлює присутність відповідного народного депутата у залі засідань 

Верховної Ради, а у разі його відсутності, доручає Лічильній комісії вилучити 

картку такого народного депутата та передати її головуючому на пленарному 

засіданні і проводить повторне голосування щодо пропозиції, яка ставилась на 

голосування останньою (ч. 3 ст. 47 Регламенту Верховної Ради України). Після 

закінчення голосування за допомогою електронної системи його результати 

висвітлюються на інформаційному табло електронної системи в залі засідань та 

оголошуються головуючим на пленарному засіданні. 

Відповідно до ст. 91 Конституції України, Верховна Рада України приймає 

закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім 

випадків, передбачених Конституцією. Положення ст. 91 Основного Закону 

доповнюються ч. 1 ст. 47 Регламенту Верховної Ради України: «Відповідно 

до частини другої статті 84, статті 91 Конституції України Верховна Рада приймає 

рішення винятково на її пленарних засіданнях після обговорення питань 

більшістю голосів народних депутатів від конституційного складу Верховної 

Ради, крім випадків, передбачених Конституцією України та цим 

Регламентом» [141]. У такий спосіб, рішення про призначення на посаду Прем’єр-

міністра України має бути прийнято більшістю народних депутатів України від її 
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конституційного складу. Рішення приймається у формі такого акту парламенту, як 

постанова Верховної Ради України. 

У випадку виникнення конфліктної правової ситуації внаслідок відхилення 

поданої кандидатури голови уряду парламентом, що вноситься на його розгляд 

Президентом України, законодавством визначено: «У разі відхилення Верховною 

Радою України кандидатури на посаду Прем’єр-міністра України, Президент 

України вносить на розгляд Верховної Ради України подання про призначення на 

зазначену посаду в порядку, встановленому частинами другою, четвертою та 

п’ятою цієї статті» – ч. 8 ст. 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». 

У такий спосіб, стадія призначення  голови уряду починається знову з пропозиції 

коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді України кандидатури на посаду 

Прем’єр-міністра України і відбувається у порядку, проаналізованому вище. У цій 

ситуації виникає закономірне питання: як вирішити проблемну ситуацію у разі 

неодноразового відхилення парламентом кандидатури голови уряду, що 

пропонується Президентом. Шляхом вирішення цієї ситуації є положення п. 2 ч. 2 

ст. 90 Конституції України, відповідно до якого Президент України має право 

достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо протягом 

шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не сформовано 

персональний склад Кабінету Міністрів України. 

Після прийняття постанови Верховної Ради України про призначення 

голови уряду до вступу на посаду, новопризначений Прем’єр-міністр України 

набуває повноважень проводити всі необхідні консультації щодо формування 

складу Кабінету Міністрів України та вносити відповідні подання щодо 

подальшого формування персонального складу уряду. 

Другий етап (стадія) формування Кабінету Міністрів України – 

призначення міністрів. В Україні цей етап представлений моделлю, за якої 

міністри призначаються парламентом за поданням глави уряду. Ця модель не є 

характерною для держав-членів Європейського Союзу, однак застосовується 

лише в деяких з них, зокрема, Словенії. Крім того, в державах-членах 

Європейського Союзу суб’єктом подання кандидатур на посади членів уряду є 
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одна особа – голова уряду. В Україні таких суб’єктів два: голова уряду та глава 

держави. 

Відповідно до ч. 4 ст. 114 Конституції, формування персонального складу 

уряду полягає в тому, що: Міністр оборони України, Міністр закордонних справ 

України призначаються Верховною Радою України за поданням Президента 

України, інші члени Кабінету Міністрів України призначаються Верховною 

Радою України за поданням Прем’єр-міністра України. Цей етап процедури 

формування уряду також можна поділити на декілька підетапів. 

2.1. Внесення коаліцією депутатських фракцій пропозицій щодо кандидатур 

до складу Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністру України. 

2.2. Внесення новопризначеним Прем’єр-міністром України до Верховної 

Ради України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України. У 

цьому поданні пропонується повний посадовий склад Кабінету Міністрів України. 

Подання Прем’єр-міністра України стосовно персонального складу Кабінету 

Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання щодо окремих 

кандидатур на посади, зазначені у поданні щодо посадового складу, може 

вноситися окремо. 

Також на цьому підетапі здійснюється внесення Президентом України до 

Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України і 

Міністра закордонних справ України. 

Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України, зазначених у 

законі, щодо кандидатів на відповідні посади, відповідно до ч. 5 ст. 9 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України», вносяться разом з: 

1) відомостями про громадянство; 

2) відомостями про освіту; 

3) відомостями про трудову діяльність і з автобіографією; 

4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 

характеру за минулий рік за формою і в порядку, що встановлені 

антикорупційним законодавством України; 
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5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової 

ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку; 

6) відомостями про судимість кандидата. 

Трудова книжка, документи про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан 

здоров’я та інші документи, які подаються членом Кабінету Міністрів України під 

час призначення його на посаду, зберігаються за місцем роботи [130]. На кожну 

посаду члена Кабінету Міністрів України вноситься одна кандидатура. 

2.3. Зустріч кандидата на посаду члена Кабінету Міністрів України з 

депутатськими фракціями. Цей підетап є необов’язковим, так як, відповідно до ч. 

7 ст. 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», може відбуватися за 

пропозицією депутатських фракцій (фракції) до розгляду питання про 

призначення члену уряду на пленарному засіданні Верховної Ради України. 

2.4. Розгляд питання на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо 

призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України. Верховна Рада 

України приймає рішення з цього приводу у формі постанови. Рішення щодо 

призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так 

і щодо окремих посад. Рішення Верховної Ради України щодо призначення члена 

Кабінету Міністрів України приймається за його присутності. 

Парламент може відхилити кандидатуру на посаду члена Кабінету 

Міністрів України. Така кандидатура вважається відхиленою, якщо Верховна Рада 

України не прийняла рішення про її призначення на посаду члена Кабінету 

Міністрів України. У цьому випадку суб’єкт подання кандидатури Прем’єр-

міністр України або Президент України вносить подання про призначення на 

посаду члена Кабінету Міністрів України в порядку, зазначеному вище. 

Останнім (третім) етапом формування уряду є вступ на посаду його 

членів в порядку, встановленому Законом України «Про Кабінет Міністрів 

України». Зокрема, ч. 9 ст. 8 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» 

передбачає, що особа, призначена Прем’єр-міністром України, вступає на посаду 

в порядку, встановленому ст. 10 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України», а відповідно до ч. 12 ст. 9 цього ж закону, постанова Верховної Ради 
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України в частині призначення члена Кабінету Міністрів України набирає 

чинності з моменту складення ним присяги у порядку, встановленому ст. 10  

Закону України «Про Кабінет Міністрів України». У такий спосіб, посади 

Прем’єр-міністра та міністрів України відносяться до тих політичних посад, вступ 

на які потребує принесення ними присяги, яка відбувається у день їхнього 

призначення перед вступом на посаду на пленарному засіданні Верховної Ради 

України. 

При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України, присягу 

зачитує Прем’єр-міністр України, її текст підписує кожен член Кабінету Міністрів 

України. Член Кабінету Міністрів України вступає на посаду з моменту складення 

ним присяги. Підписаний членом Кабінету Міністрів України текст присяги 

зберігається в його особовій справі. Особа, яка у день свого призначення на 

посаду члена Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-міністра України) не 

склала присяги, вважається такою, що відмовилася від посади. Кабінет Міністрів 

України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги не 

менше ніж двома третинами від його посадового складу [130]. 

Якщо член Кабінету Міністрів України, призначений на вакантну посаду в 

діючому складі Кабінету Міністрів України, у день свого призначення перед 

вступом на посаду особисто складає присягу на пленарному засіданні Верховної 

Ради України, він невідкладно після цього підписує її текст. 

У деяких державах-членах Європейського Союзу (Бельгії, Греції, Іспанії, 

Італії, Німеччині, Румунії, Фінляндії та ін.) однією з стадій формування уряду 

(найчастіше останньою) є отримання вотуму довіри (інвеститури) шляхом 

схвалення парламентом його програми. В інших (Данії, Ісландії, Люксембурзі, 

Нідерландах, Норвегії, Швеції) – уряд починає своє функціонування без 

отримання ним інвеститури, тобто може функціонувати доти, доки на це існує 

згода парламенту чи провідної палати парламенту. 

Доцільно зазначити, що ст. 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» також передбачаються процедури схвалення програми діяльності уряду 

України, які полягають в тому, що така програма має базуватися на узгоджених 
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політичних позиціях та програмних завданнях коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України та подається до Верховної Ради України Прем’єр-

міністром України у строк до одного місяця з дня формування Кабінету Міністрів 

України. Згідно з ч. 1 ст. 227 Регламенту Верховної Ради України, разом з 

Програмою діяльності подається проект постанови Верховної Ради про її 

схвалення. 

Відповідно до ст. 227 Регламенту українського парламенту не пізніше 

наступного дня після надходження Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України до Верховної Ради, зазначена Програма направляється Головою 

Верховної Ради України для обговорення в комітети та депутатські фракції 

(депутатські групи). 

Питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України 

розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до 

Верховної Ради. Це питання включається до порядку денного відповідної сесії 

Верховної Ради без голосування. 

Обговорення під час розгляду питання про схвалення Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України здійснюється в такому порядку: доповідь ініціатора 

внесення пропозиції, запитання доповідачу і відповіді на них; виступи 

представників депутатських фракцій (депутатських груп), народних депутатів; 

виступи народних депутатів по одному представнику від кожного комітету; 

оголошення головуючим на пленарному засіданні про припинення обговорення та 

повідомлення про кількість промовців, які виступили і які записалися на виступ; 

заключне слово доповідача і співдоповідача (співдоповідачів) [141]. 

Обов’язок Прем’єр-міністра України – особисто представити Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради 

України та відповісти на запитання народних депутатів України. 

За результатами розгляду Програми діяльності Кабінету Міністрів України, 

Верховна Рада, відповідно до ч. 6 ст. 227 Регламенту Верховної Ради України, 

може: 

1) схвалити Програму діяльності Кабінету Міністрів України; 
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2) надати Кабінету Міністрів України можливість доопрацювати Програму 

діяльності Кабінету Міністрів України з урахуванням зауважень і пропозицій, 

висловлених при її обговоренні [141]. 

Відповідно до ч. 4 ст. 11 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 

програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається схваленою, якщо за 

неї проголосувала більшість від конституційного складу Верховної Ради 

України [130]. Вищезазначене рішення приймається у формі постанови Верховної 

Ради України. 

Верховна Рада України може надати Кабінету Міністрів України 

можливість доопрацювати Програму діяльності Кабінету Міністрів України. Таке 

рішення може бути прийняте Верховною Радою лише один раз. Повторний 

розгляд Програми діяльності Кабінету Міністрів України Верховною Радою 

України проводиться не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після прийняття такого 

рішення. 

У разі, якщо Верховною Радою за результатами розгляду Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України не прийнято жодного із рішень, 

передбачених вище, згідно з ч. 8 ст. 227 Регламенту Верховної Ради України, 

Програма діяльності Кабінету Міністрів України вважається не схваленою і 

протягом року цим Кабінетом Міністрів України не подається до Верховної Ради. 

Вона може бути повторно внесена на розгляд Верховної Ради не раніше як через 

рік після дня її несхвалення [141]. 

Доцільно зазначити, що на відміну від процесу затвердження Програми 

діяльності уряду, на законодавчому рівні не визначені вимоги до її змісту та 

структури. Лише у ст. 6 Закону України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального розвитку» міститься норма, 

відповідно до якої прогноз економічного і соціального розвитку України на 

середньостроковий період використовується під час розроблення проекту 

Програми діяльності Кабінету Міністрів України і публікується в газеті 

«Урядовий кур’єр» [127]. 
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Загалом, якщо проаналізувати парламентську практику щодо затвердження  

Програми діяльності Кабінету Міністрів України, слід зазначити, що за даними 

Національного інституту стратегічних досліджень, у парламенті за період з 1998 

року по теперішній час було зареєстровано близько тридцяти проектів постанов 

та два законопроекти, які стосувалися схвалення, внесення змін та затвердження 

звітів щодо виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України. Однак 

більшість з них або взагалі не виносилися на розгляд Верховної Ради України або 

були відхилені чи зняті з розгляду. Наприклад, Проект Закону «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України (щодо Програми діяльності Кабінету 

Міністрів України)» від 5.06.2013 р. № 2226-а, щодо строків подання до 

Верховної Ради України доопрацьованої Програми діяльності Уряду на основі 

зауважень та пропозицій, визначення відповідальності Кабінету Міністрів 

України за неподання до Верховної Ради України Програми діяльності Уряду 

тощо [122] (який так і не включався до порядку денного Верховною Радою 

України та не розглядався). 

Однак, незважаючи на наявність процедури схвалення програми уряду в 

Україні і достатньо детальне врегулювання її законодавством України, цю 

процедуру не можна вважати процедурою отримання довіри (інвеститури) уряду в 

її класичному розумінні, так як схвалення програми діяльності уряду не є 

обов’язковою умовою для його призначення. Несхвалення програми Кабінету 

Міністрів України не має наслідком відмову у довірі уряду і не тягне за собою 

формування його нового складу, політичних чи юридичних наслідків, тобто  уряд 

теоретично може функціонувати і без програми. 

Навіть при достатньо детальному регулюванні на законодавчому рівні 

процесу формування уряду в Україні, на думку більшості українських науковців, 

він має певні недоліки та практичні проблеми, які потребують визначення 

способів їх подолання. Зокрема, О. В. Совгиря з-поміж недоліків, що потребують 

удосконалення, називає: імперативний характер формування парламентської 

коаліції під загрозою дострокового припинення повноважень парламенту, що 

значною мірою сприяє штучному формуванню більшості, а отже, нестабільності її 
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існування; відсутність у законодавстві положення про взаємозв’язок припинення 

діяльності коаліції та сформованого нею Уряду; суперечливість правової позиції 

Конституційного Суду України у питанні щодо можливості участі у формуванні 

парламентської коаліції народних депутатів України, що не входять до складу 

депутатських фракцій (Рішення Конституційного Суду України: від 17.09.2008 р. 

№ 16-рп/2008 та від 6.04.2010 р. № 11-рп/2010); неоднозначність у врегулюванні 

питання відносно ролі Президента України при внесенні ним подання про 

призначення Верховною Радою України Прем’єр-міністра України. 

На думку автора, проблемами формування уряду є: відсутність правового 

механізму розв’язання ситуації, що може виникнути у разі невнесення 

Президентом України до Верховної Ради України подання про призначення на 

посаду Прем’єр-міністра України у строк, визначений Конституцією України; 

різний порядок призначення на посаду Міністра оборони України і Міністра 

закордонних справ України, що, за умови опозиційності Президента та 

парламентської більшості, не сприяє консолідованій роботі Уряду [158, с. 15–16]. 

В. Г. Буткевич,  В. В. Мицик та О. В. Задорожній стверджують, що в 

Україні запроваджується деякий внутрішньо суперечливий порядок формування 

Кабінету Міністрів України, тому що одні члени уряду – Міністр оборони, 

Міністр закордонних справ – повинні призначатися Верховною Радою за 

поданням Президента (нарівні з Прем’єр-міністром), інші ж – за поданням 

Прем’єр-міністра. Такий підхід остаточно підриває основи діяльності уряду як 

«єдиної команди», легалізує мінімальний вплив Кабінету Міністрів на сферу 

оборони та закордонних справ і в принципі стає «унікальним» у світовій 

конституційній практиці [12, с. 118]. Цю позицію підтримує й С. В. Сорока [161, 

с. 262]. 

В. О. Величко вважає, що аналіз Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» та Основного Закону висвітлює недолік, що міститься у процедурі 

призначення глави Уряду. Згідно з Конституцією України, кандидатуру для 

призначення на посаду Прем’єр-міністра України вносить Президент України за 

пропозицією коаліції депутатських фракцій. Тобто Президент виконує роль 
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посередника у процедурі призначення Прем’єр-міністра (коаліція – Президент – 

Верховна Рада). Тому виникає питання: які повноваження, крім технічного 

подання кандидатури Прем’єр-міністра до парламенту, має Президент України? 

Відповідно до ст. 106, Президент України вносить, за пропозицією коаліції 

депутатських фракцій у Верховній Раді України, подання про призначення 

Верховною Радою України Прем’єр-міністра України в строк, не пізніше ніж на 

п’ятнадцятий день після одержання такої пропозиції. Уточнення щодо строку дає 

підстави вважати, що Президент України приймає рішення щодо кандидатури, а 

не виконує формальні функції щодо її внесення на розгляд парламенту. Це 

випливає з того, що для парламентсько-президентської форми правління 

Президент як глава держави теж повинен мати важелі впливу на призначення 

Прем’єр-міністра. Однак у Конституції не регламентується, що Президент може 

відмовити коаліції у висунутій нею кандидатурі, крім технічної перевірки 

невідповідності запропонованої кандидатури вимогам, які висуваються до члена 

Кабінету Міністрів України. Тому необхідно, щоб президентські повноваження у 

сфері затвердження глави Уряду були уточнені на рівні закону [13, с. 59]. 

Д. Ковриженко з-поміж недоліків формування українського уряду називає: 

по-перше, відповідно до чинної Конституції України та Закону «Про Кабінет 

Міністрів України», схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів не є 

обов’язковим, більше того, її несхвалення парламентом (на відміну від більшості 

європейських країн) не означає відмову у довірі уряду, і не призводить до 

припинення повноважень Кабінету Міністрів України. Як наслідок, чинна 

Конституція, з одного боку, дозволяє уряду працювати без будь-якої стратегії і 

чіткого бачення пріоритетів політики та засобів їх реалізації, а з іншого – дозволяє 

уникати політичної відповідальності за результати діяльності уряду. По-друге, 

Конституція України не передбачає можливості ініціювання Кабінетом Міністрів 

питання про довіру уряду, з яким можна було б пов’язати схвалення 

законодавчим органом окремих рішень, зокрема – законопроектів. У такий спосіб, 

Кабінет Міністрів позбавлений засобів стимулювання підтримки парламентської 

більшості. По-третє, Конституція пов’язує існування коаліції депутатських 



 143 

фракцій лише з кількістю депутатів, які входять до складу фракцій, що утворили 

коаліцію, а не з реальною підтримкою уряду депутатами. Як наслідок – не всі 

ініціативи уряду знаходять підтримку фракцій коаліції, на яку Кабінет Міністрів 

мав би спиратись. По-четверте, рівень зацікавленості парламенту у підтримці 

уряду визначається обсягом наявних у них повноважень щодо формування та 

реалізації державної політики. Ці повноваження суттєво обмежуються 

відповідними повноваженнями глави держави. За Президентом України 

збережено функції керівництва у сфері національної безпеки, оборони та 

зовнішньої політики, вагомі кадрові повноваження у сфері виконавчої влади.  

Перелік актів глави держави, який підлягає контрасигнації Прем’єр-міністром та 

міністром, відповідальним за акт і його виконання, суттєво скоротився, що надало 

главі держави додаткову можливість самостійно формувати державну політику у 

сферах, віднесених до його компетенції [34, с. 2–3]. 

В. В. Марченко до недоліків парламентської процедури формування 

Кабінету Міністрів України відносить: відсутність альтернативної процедури  

обрання Прем’єр-міністра України, у випадку, якщо коаліція партійних 

депутатських фракцій не досягла згоди щодо висунення його кандидатури або під 

час голосування кандидат не отримав необхідні голоси конституційної більшості, 

що робить єдиним засобом вирішення такої ситуації припинення повноважень 

Верховної Ради України; непрозорість процедури та надмірну залежність 

формування складу уряду від коаліції партійних депутатських фракцій Верховної 

Ради України [106,  с. 5]. 

Погоджуючись загалом із зазначеними зауваженнями та підтримуючи 

запропоновані шляхи їх вирішення, можна стверджувати, що до недоліків 

парламентської процедури формування вищого органу виконавчої влади в Україні 

можна віднести такі: 

– законодавством не визначено термін, упродовж якого коаліція 

депутатських фракцій у Верховній Раді України вносить пропозиції Президенту 

України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України. Доцільно зазначити в ст. 8 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України», що така пропозиція має 
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надійти не пізніше ніж на десятий день після припинення повноважень Кабінету 

Міністрів України попереднього складу; 

– у статті 9 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та п. 10 ст. 106 

Конституції України відсутня вказівка на термін, упродовж якого Президент 

вносить до Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони 

України та Міністра закордонних справ України, а Прем’єр-міністр інших членів 

Кабінету Міністрів України. Однак таке подання має надійти не пізніше ніж на 

десятий день з дня призначення Прем’єр-міністра України; 

– ч. 9 ст. 83 Конституції України передбачено, що засади формування, 

організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій у 

Верховній Раді України встановлюються Конституцією України та Регламентом 

Верховної Ради України. Однак до сьогоднішнього дня це питання Регламентом 

парламенту не врегульовано. Цей недолік також має бути усунений шляхом 

включення до Регламенту відповідно розділу. 

 

 

3.2 Специфіка контрольних парламентських процедур за діяльністю 

уряду України 

 

В Україні проблема реалізації парламентського контролю набула неабиякої 

актуальності ще з часів отримання нашою державою незалежності. А останнім 

часом, за умови функціонування її як парламентсько-президентської республіки,  

постала ще з більшою гостротою. Правовою основою здійснення такого контролю 

є положення п. 33 ст. 85 Конституції України,  відповідно до якого, до 

повноважень Верховної Ради України належить здійснення парламентського 

контролю у межах, визначених Конституцією та законом та ч. 1 ст. 113, в якій 

зазначено, що Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом 

України і Верховною Радою України, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді 

України у межах, передбачених Конституцією. У такий спосіб, відповідальність 

уряду перед парламентом та контроль з боку Верховної Ради України за його 
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діяльністю, функціонуванням інших органів виконавчої влади є важливими 

гарантіями реалізації принципу поділу влади, закріпленого ст. 6 Конституції 

України. 

З огляду на це, Верховна Рада здійснює контроль за виконанням 

Державного бюджету України та приймає рішення щодо звіту про його виконання 

(п. 4 ст. 85 Конституції України); контроль за діяльністю Кабінету Міністрів 

України відповідно до Конституції та закону (п. 13 ст. 85 Конституції України); 

контроль за використанням позик, не передбачених Державним бюджетом 

України та одержаних Україною від іноземних держав, банків і міжнародних 

фінансових організацій (п. 14 ст. 85 Конституції України) тощо. 

Питання щодо здійснення парламентського контролю за діяльністю 

Кабінету Міністрів України більш детально регулюються Регламентом Верховної 

Ради України та законами України. Зокрема, питанням здійснення парламентом 

України контрольних повноважень щодо діяльності вищого органу виконавчої 

влади присвячені ст. ст. 161, 162 глави 27, глави 37, 38 та 39 розділу VI 

Регламенту Верховної Ради України. Окремі форми парламентського контролю 

регулюються Законами України «Про Кабінет Міністрів України», «Про статус 

народного депутата України», «Про комітети Верховної Ради України» та ін. 

Парламентський контроль єдиного органу законодавчої влади України 

здійснюється шляхом контрольних парламентських процедур – різновиду 

конституційно-правових процедур, що являють собою чітко визначену 

Конституцією та законами України унормовану модель алгоритму послідовних 

юридично значущих процесуальних дій Верховної Ради України, її органів, 

народних депутатів України, спрямованих на перевірку діяльності Кабінету 

Міністрів України на відповідність законодавству України, та наслідками яких, у 

разі виявлення порушень, є застосування відповідних санкцій. 

Комплекс конституційно-правових форм здійснення парламентами 

ефективного контролю за виконавчою владою, вироблений світовим досвідом 

конституціоналізму, загалом властивий і для України. Враховуючи це, для 

конституційної практики України найпоширенішими з форм, у яких здійснюється 
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контрольна функція Верховної Ради України, є такі форми, закріплені 

Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України: 

– депутатські запити та депутатські звернення; 

– розгляд питання про схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України; 

– розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України; 

– «година запитань до Уряду»; 

– діяльність комітетів і тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України; 

– проведення парламентських слухань. 

При цьому парламентські процедури щодо здійснення депутатських 

запитів та розгляд Верховною Радою України питань, пов’язаних з 

депутатськими запитами, депутатськими зверненнями, визначені ст. 86 

Конституції України, главою 37 Регламенту Верховної Ради України, законами 

України «Про статус народного депутата України» та «Про комітети Верховної 

Ради України». Зокрема, згідно з ч. 1 ст. 86 Конституції України, народний 

депутат України має право на сесії Верховної Ради України звернутися із запитом 

до органів Верховної Ради України, до Кабінету Міністрів України, до керівників 

інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також до 

керівників підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, 

незалежно від їх підпорядкування і форм власності [80]. 

Варто зазначити, що народні депутати достатньо активно використовують 

надане їм право запиту як форму контролю за діяльністю уряду України. Зокрема, 

тільки за час роботи 6 сесії Верховної Ради України восьмого скликання народні 

депутати України внесли 2681 депутатський запит, з них 724 були направлені 

Кабінету Міністрів України [32]. Тексти депутатських запитів та відповідей на 

них розміщуються на офіційному веб-сайті Верховної Ради України. 

Право на депутатський запит, процедуру його подання та розгляду 

закріплено ст. 15 Закону України «Про статус народного депутата України», 

відповідно до ч. 2 якої депутатський запит – це вимога народного депутата, 
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народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, яка заявляється на сесії 

Верховної Ради України до Президента України, до органів Верховної Ради 

України, до Кабінету Міністрів України, до керівників інших органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування, а також до керівників підприємств, 

установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх 

підпорядкування і форм власності, дати офіційну відповідь з питань, віднесених 

до їх компетенції [136]. 

Депутатський запит вноситься у письмовій формі народним депутатом, а у 

випадку, передбаченому п. 34 ч. 1 ст. 85 Конституції України, також на вимогу 

групи народних депутатів чи комітету Верховної Ради України, і розглядається на 

засіданні Верховної Ради України. Короткий зміст належним чином 

підготовленого і внесеного депутатського запиту оголошується головуючим на 

найближчому після дня його внесення пленарному засіданні Верховної Ради, на 

якому відведений час для оголошення депутатських запитів. 

Порядок розгляду Верховною Радою питання про направлення 

депутатського запиту полягає в тому, що на одному пленарному засіданні може 

бути оголошено не більше двох депутатських запитів одного народного депутата. 

Верховна Рада України приймає рішення про направлення депутатського запиту 

відповідному органу або посадовій особі, до яких його звернуто, однією п’ятою 

від її конституційного складу. 

Суб’єкт, якому направлений запит, відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 15 Закону 

України «Про статус народного депутата України», зобов’язаний повідомити 

народного депутата, групу народних депутатів, комітет Верховної Ради України у 

письмовій формі про результати розгляду його (їх) запиту у п’ятнадцятиденний 

строк з дня його одержання або в інший, встановлений Верховною Радою 

України, строк. Якщо запит з об’єктивних причин не може бути розглянуто у 

встановлений строк, Президент України, керівник відповідного органу державної 

влади чи органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, 

до якого звернуто запит, зобов’язаний письмово повідомити про це Голову 

Верховної Ради України та народного депутата, групу народних депутатів, 
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комітет Верховної Ради України, який вніс (які внесли) запит, і запропонувати 

інший строк, який не повинен перевищувати одного місяця після одержання 

запиту [136]. 

Народний депутат має право брати безпосередню участь у розгляді 

внесеного ним запиту керівником органу державної влади чи органу місцевого 

самоврядування, підприємства, установи та організації. На вимогу народного 

депутата, керівник органу державної влади чи органу місцевого самоврядування, 

підприємства, установи та організації, якому адресовано запит, зобов’язаний 

повідомити народному депутатові про день розгляду порушених у запиті питань 

завчасно, але не пізніше ніж за три дні до їх розгляду [136]. 

Відповідь на депутатський запит, внесений народним депутатом, відповідно 

до ч. 8 ст. 15 вищезазначеного закону, надається відповідно Голові Верховної 

Ради України і народному депутату, який його вніс. Відповідь на депутатський 

запит, внесений групою народних депутатів, комітетом Верховної Ради України, 

надається відповідно Голові Верховної Ради України і народному депутату, 

підпис якого під запитом значиться першим, голові комітету Верховної Ради 

України. Відповідь надається в обов’язковому порядку і безпосередньо тим 

органом державної влади чи органом місцевого самоврядування, до якого було 

направлено запит, за підписом його керівника чи посадової особи, керівником 

підприємства, установи та організації, об’єднання громадян, на ім’я яких було 

направлено запит [136]. 

Процедура розгляду відповіді на депутатський запит, згідно з ст. 226 

Регламенту Верховної Ради України, полягає в тому, що: «Відповіді на 

депутатський запит оголошуються головуючим на пленарному засіданні 

Верховної Ради в тому разі, якщо на цьому наполягає народний депутат, який є 

ініціатором депутатського запиту. Народний депутат після оголошення відповіді 

на його депутатський запит має право виступити з реплікою і дати оцінку 

відповіді. Час на такий виступ не повинен перевищувати трьох хвилин. 

Згідно з рішенням Верховної Ради, прийнятим на пропозицію народного 

депутата, який є ініціатором депутатського запиту, а також у разі, якщо така 
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пропозиція підтримана не менш як однією п’ятою від конституційного складу 

Верховної Ради підписів народних депутатів, на пленарному засіданні Верховної 

Ради проводиться обговорення відповіді на депутатський запит. 

У таких випадках питання про обговорення відповіді на депутатський запит 

на пленарному засіданні Верховної Ради включається до порядку денного сесії 

Верховної Ради без голосування. Дата розгляду питання визначається відповідно 

до ст. 25 Регламенту. Народний депутат, який звертався з депутатським запитом, 

за своїм підписом подає до Верховної Ради текст одержаної відповіді на нього та 

проект відповідної постанови Верховної Ради, що надаються народним депутатам 

не пізніш як за три дні до розгляду питання на пленарному засіданні Верховної 

Ради. Рішенням Верховної Ради може бути визначений головний комітет для 

підготовки висновку щодо відповіді на депутатський запит. Цей висновок також 

надається народним депутатам у зазначений вище строк. 

Для обговорення відповіді на депутатський запит Апарат Верховної Ради 

запрошує на пленарне засідання Верховної Ради посадових осіб, до яких було 

направлено депутатський запит» [141]. 

Обговорення відповіді на депутатський запит включає: 

1) виступ народного депутата, який вніс депутатський запит з 

обґрунтуванням своєї пропозиції, – до трьох хвилин; 

2) виступ представника органу або посадової особи, до якої було 

направлено депутатський запит, – до трьох хвилин; 

3) виступ голови або представника головного комітету, якщо йому 

доручалася підготовка висновку щодо відповіді на депутатський запит, – до трьох 

хвилин; 

4) виступи двох народних депутатів на підтримку кожної внесеної 

пропозиції і двох народних депутатів, які її не підтримують, – не більше як по три 

хвилини кожному. 

За результатами обговорення відповіді на депутатський запит Верховна 

Рада України приймає постанову [141]. 
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Крім депутатського запиту, народний депутат України, згідно з ч. 1 ст. 16 

Закону України «Про статус народного депутата України», має право на 

депутатське звернення. На відміну від запиту, звернення може бути ініційоване 

лише народним депутатом особисто і не передбачає обговорення в парламенті та 

прийняття рішення. 

Під депутатським зверненням розуміють викладену в письмовій формі 

пропозицію народного депутата, звернену до органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, їх посадових осіб, керівників підприємств, установ і 

організацій, об’єднань громадян здійснити певні дії, дати офіційне роз’яснення чи 

викласти позицію з питань, віднесених до їх компетенції. У такий спосіб, 

депутатське звернення також можна вважати однією з форм контролю за 

діяльністю уряду, яка носить інформаційно-довідковий характер. 

Законодавець зобов’язує суб’єктів, яким адресовано депутатське звернення, 

протягом 10 днів з моменту одержання депутатського звернення, розглянути і 

дати письмову відповідь. У разі неможливості розгляду звернення народного 

депутата у визначений строк, його повідомляють про це офіційним листом з 

викладенням причин продовження строку розгляду. Строк розгляду 

депутатського звернення, з урахуванням продовження, не може перевищувати 30 

днів з моменту його одержання [136]. 

Відповідно до ч. 3, 4 ст. 16 Закону України «Про статус народного депутата 

України», народний депутат, який направив звернення, може бути присутнім при 

його розгляді, про що він повідомляє суб’єкта, якому направлене звернення. 

Посадова особа, відповідальна за розгляд звернення народного депутата, 

зобов’язана завчасно, але не пізніше ніж за день повідомити народного депутата 

про час і місце розгляду звернення. 

Вмотивована відповідь на депутатське звернення повинна бути надіслана 

народному депутату, не пізніш як на другий день після розгляду звернення. Вона 

надається в обов’язковому порядку і безпосередньо тим органом, до якого було 

направлено звернення, за підписом його керівника чи посадової особи [136]. 
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Загалом, позитивно оцінюючи конституційно-правове регулювання 

парламентських процедур щодо реалізації таких форм парламентського контролю 

за діяльністю уряду, як депутатські запити та депутатські звернення, можна 

підтримати позицію тих українських науковців, які звертають увагу на наявність 

певних проблем в механізмі їх здійснення та необхідність підвищення 

ефективності відповідних інститутів за рахунок удосконалення їхнього правового 

регулювання та реалізації окремих положень Закону України «Про статус 

народного депутата України». Зокрема, такими проблемами є: Закон «Про статус 

народного депутата України» не проводить чіткого розмежування між предметом 

запитів та звернень; на відміну від багатьох інших країн, національне 

законодавство не обмежує коло питань, які можуть бути предметом запитів і 

звернень; Закон «Про статус народного депутата України» та Регламент 

Верховної Ради України не передбачають офіційного оприлюднення текстів 

запитів та відповідей на них в офіційному друкованому виданні парламенту [117, 

с. 8–9]. С. В. Сорока з-поміж недоліків застосування інституту запитів в Україні 

називає  значну кількість адресатів, до яких можуть бути звернені депутатські 

запити; несвоєчасність надання відповідей та невідповідність їх суті запитання; 

недостатність розроблення питання про наслідки депутатського запиту; закритість 

інформації про запити та відповіді на них, тощо [161, с. 314–318]. 

Деякі з вищезазначених проблем вже усунені, зокрема, повні тексти 

депутатських запитів та відповідей на них почали публікуватися на офіційному 

сайті Верховної Ради України, деякі потребують подальшого вирішення. Зокрема, 

на законодавчому рівні доцільно було б закріпити вимоги не тільки до змісту, але 

й до форми депутатського запиту та депутатського звернення. Потребує також 

вирішення питання щодо встановлення обмежень права народного депутата на 

депутатський запит. Наприклад, предметом депутатського запиту не може бути 

інформація з обмеженим доступом. 

Наприклад, Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним поданням Міністерства внутрішніх справ України щодо 

офіційного тлумачення положень статті 86 Конституції України, а також частини 
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другої статті 15 та частини першої статті 16 Закону України «Про статус 

народного депутата України» (справа про запити і звернення народних депутатів 

України до органів дізнання і досудового слідства) [164]. 

Підставою для розгляду справи та прийняття рішення органом 

конституційної юрисдикції у цьому випадку стала  практична   необхідність   у  

з’ясуванні  і  роз’ясненні  положень статті 86 Конституції України  і статті 16 

Закону України  «Про  статус народного депутата України» щодо змісту права  

народного  депутата  України  на  запит  до  органів внутрішніх справ. 

Конституційним Судом України було роз’яснено, що народний  депутат  

України  не  має  права звертатися до органів  і  посадових  осіб,  що  здійснюють  

функції  дізнання  і досудового  слідства,  з  вимогами  і  пропозиціями з питань,  

які стосуються проведення дізнання та досудового слідства у конкретних  

кримінальних справах. У  разі  надходження  до  органів  і посадових осіб,  що  

здійснюють функції дізнання і досудового слідства, вимог і пропозицій народних  

депутатів України із зазначених вище питань, керівники відповідних органів, 

слідчі і посадові особи, що   здійснюють   дізнання,   мають  діяти  з  дотриманням  

вимог, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України [144]. 

Заслуховування, розгляд і обговорення Верховною Радою звітів і 

доповідей Кабінету Міністрів України про його діяльність є ще однією з 

важливих форм парламентського контролю за діяльністю уряду України. 

Реалізація цієї форми парламентського контролю визначена ст. 97 Конституції 

Україні, згідно якої Кабінет Міністрів України відповідно до закону подає до 

Верховної Ради України звіт про виконання Державного бюджету України [80]. 

Також ст. 228 Регламенту Верховної Ради України передбачено, що Верховна 

Рада один раз на рік розглядає звіт Кабінету Міністрів України про хід і 

результати виконання схваленої нею Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України. Звіт про хід і результати виконання Програми діяльності подається 

Кабінетом Міністрів України у 45-денний строк після закінчення календарного 

року. 
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Відповідно до ст. 161 Регламенту Верховної Ради України, річний звіт про 

виконання закону про Державний бюджет України подається Кабінетом Міністрів 

України не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним. Комітет, до предмета 

відання якого належать питання бюджету, у двотижневий строк з дня отримання 

відповідних висновків та пропозицій Рахункової палати готує та подає на розгляд 

Верховної Ради проект постанови щодо річного звіту про виконання закону про 

Державний бюджет України [141]. Розгляд звіту про виконання закону про 

Державний бюджет України відбувається за процедурою повного обговорення. 

Звіт у Верховній Раді представляє член Кабінету Міністрів України, 

відповідальний за формування та реалізацію державної фінансової і бюджетної 

політики. Із співдоповідями про виконання Закону про Державний бюджет 

України виступають голова комітету, до предмета відання якого належать 

питання бюджету, та Голова Рахункової палати. На такому пленарному засіданні 

за процедурним рішенням Верховної Ради можуть бути заслухані головні 

розпорядники коштів державного бюджету щодо результатів виконання 

бюджетних програм за звітний період. За результатами розгляду Верховна Рада 

приймає рішення щодо річного звіту про виконання закону про Державний 

бюджет України. 

Відповідно до ч. 2 ст. 228 Регламенту Верховної Ради України, одночасно із 

звітом про виконання Державного бюджету України Кабінет Міністрів України 

подає на розгляд Верховної Ради доповіді про хід і результати виконання 

затверджених нею загальнодержавних програм економічного, науково-

технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля. За 

рішенням Верховної Ради, прийнятим за пропозицією Голови Верховної Ради 

України або комітету, до предмета відання якого належить відповідне питання, 

доповідь про хід і результати виконання таких програм може бути заслухана на 

пленарному засіданні Верховної Ради [141]. 

Звітування Кабінету Міністрів України може носити й позачерговий 

характер. Зокрема, Верховна Рада за пропозицією Голови Верховної Ради України 

або не менш як трьох комітетів, або не менш як однієї третини народних 
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депутатів від конституційного складу Верховної Ради може в будь-який час 

прийняти рішення про позачерговий звіт Кабінету Міністрів України з питань, 

зазначених вище (ч. 3 ст. 228 Регламенту Верховної Ради України). 

Відповідно до ч. ч. 4–6 Регламенту Верховної Ради України, щорічний звіт 

Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми діяльності 

Кабінету Міністрів України не пізніш як за 15 днів, а позачерговий звіт – не 

пізніш як за три дні до розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради 

передається комітетам, а також надається народним депутатам. 

Звіт Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання Програми 

діяльності Кабінету Міністрів України на пленарному засіданні Верховної Ради 

доповідає Прем’єр-міністр України, а в разі його відсутності – Перший віце-

прем’єр-міністр України. 

Після заслуховування звіту Кабінету Міністрів України про хід і результати 

виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України та співдоповідей 

комітетів, проводиться обговорення звіту. За підсумками обговорення звіту 

Кабінету Міністрів України Верховна Рада приймає відповідну постанову [141]. 

Правовим наслідком визнання діяльності Кабінету Міністрів України 

незадовільною за результатами розгляду звіту може бути застосування 

парламентом такої санкції, як резолюція недовіри Кабінету Міністрів України без 

додаткового включення цього питання до порядку денного пленарного засідання 

Верховної Ради. 

Достатньо широко в Україні застосовується й така форма парламентського 

контролю, як «година запитань до Уряду». Процедура її здійснення закріплена 

ст. ст. 229, 230 Регламенту Верховної Ради України та полягає у тому, що, 

відповідно до ст. 229 Регламенту Верховної Ради України, щотижня, відведеного 

для пленарних засідань Верховної Ради, у п’ятницю з 10 до 11 години 

проводиться «година запитань до Уряду», під час проведення якої у засіданні 

Верховної Ради бере участь Кабінет Міністрів України в повному складі, крім тих 

його членів, які не можуть бути присутніми з поважних причин. 
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При проведенні цієї форми парламентського контролю можуть 

порушуватися лише питання з конкретної теми. Пропозиції щодо визначення 

теми «години запитань до Уряду» щотижня, відведеного для пленарних засідань 

Верховної Ради, вносять Погоджувальній раді депутатські фракції (депутатські 

групи). 

Відповідно до ч. 4 ст. 229 Регламенту Верховної Ради України,  «Година 

запитань до Уряду» включає: 

1) запитання до членів Кабінету Міністрів України від депутатських 

фракцій (депутатських груп) та відповіді на них – до 30 хвилин; 

2) запитання народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та 

відповіді на них – до 30 хвилин [141]. 

Запитання до членів Кабінету Міністрів України можуть ставитись як в 

усній, так і письмовій формі та мають формулюватися коротко і чітко. 

Депутатська фракція (депутатська група) може заздалегідь письмово 

повідомити членів Кабінету Міністрів України про запитання, які їм буде 

поставлено. Письмові запитання від депутатських фракцій (депутатських груп) 

подаються до Апарату Верховної Ради не пізніше 14 години вівторка, що передує 

дню проведення «години запитань до Уряду». Якщо на такий вівторок припадає 

святковий або інший неробочий день, письмові запитання від депутатських 

фракцій (депутатських груп) подаються до 14 години першого наступного 

робочого дня [141]. 

Апарат Верховної Ради надсилає до Кабінету Міністрів України подані 

депутатськими фракціями (депутатськими групами) письмові запитання членам 

Кабінету Міністрів України до 18 години останнього робочого дня подання 

письмових запитань [141]. 

Відповідно до ст. 230 Регламенту Верховної Ради України, проведення 

«години запитань до Уряду» полягає у тому, що перед проведенням цієї форми 

парламентського контролю, головуючий на пленарному засіданні повідомляє про 

відсутніх на пленарному засіданні Верховної Ради членів Кабінету Міністрів 

України та причини їх відсутності. 
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Відповідно до ст. 230 Регламенту парламенту, «Година запитань до Уряду» 

розпочинається з усних чи письмових запитань до членів Кабінету Міністрів 

України від представників депутатських фракцій (депутатських груп). Кожна 

депутатська фракція (депутатська група) має гарантоване право на одне усне або 

одне письмове запитання до членів Кабінету Міністрів України. 

Члени Кабінету Міністрів України у межах відведеного часу відповідають 

на поставлені їм із дотриманням черговості, визначеної Регламентом при записі 

на звернення із запитанням, усні або письмові запитання представників 

депутатських фракцій (депутатських груп). Відповідь на запитання повинна бути 

точною і лаконічною. 

Після відповідей членів Кабінету Міністрів України на поставлені їм 

запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп) відводиться 

час для запитань народних депутатів до членів Кабінету Міністрів України та 

відповідей на них [141]. 

У межах часу, відведеного для запитань до членів Кабінету Міністрів 

України, представникам депутатських фракцій (депутатських груп) надається 

рівна можливість поставити однакову кількість усних запитань або оголосити 

письмові запитання. Запис на звернення з усним запитанням або оголошення 

письмового запитання до членів Кабінету Міністрів України від представників 

депутатських фракцій (депутатських груп) здійснюється в порядку, 

передбаченому Регламентом для запису на виступ від депутатських фракцій 

(депутатських груп) (ч. 1 ст. 33 Регламенту) [141]. 

Процедура реалізації «години запитань до Уряду», як і інших форм 

парламентського контролю, викликає низку критичних зауважень українських 

науковців. Зокрема, з цього приводу С. В. Сорока зазначає: «як правило, «година 

запитань до Уряду» має чітко окреслену тематику, а тому відповіді переважно 

надаються лише профільними міністрами. Це дає підстави визначати 

недоцільність присутності на такому заході Кабінету Міністрів у повному складі, 

тому що за годину виступити всім міністрам немає можливості» [161, с. 320]. 

Також викликає зауваження кількість часу, присвячена запитанням уряду – 
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година на тиждень, тоді як у більшості держав-членів Європейського Союзу цій 

формі парламентського контролю відводиться або один день на тиждень, або ж по 

одній годині протягом декількох днів на тиждень [117, с. 5]. 

Дійсно, якщо проаналізувати практику проведення такої процедури 

парламентського контролю, то можна констатувати, що в середньому в Україні на 

місяць відбувається лише дві «години запитань до Уряду». Зокрема, на 

пленарному засіданні парламенту 9 червня 2017 року при проведенні «години 

запитань до Уряду» було розглянуто дві доповіді: Віце-прем’єр-міністра – 

міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства Геннадія Зубка про реформу енергоефективності, заходи щодо 

зменшення енергоспоживання та завдання, які необхідно здійснити, та Міністра 

освіти і науки Лілії Гриневич про підсумки навчального року та про підготовку до 

вступної кампанії 2017 року [111]; при проведенні наступної «години запитань до 

Уряду» 23 червня 2017 року було розглянуто доповідь Міністра екології та 

природних ресурсів України Остапа Семерака про заходи, які здійснюються у 

природоохоронній сфері [112]. 

Тому, погоджуючись з тим, що така форма парламентського контролю як 

«година запитань до Уряду» має окремі проблеми реалізації, можна 

запропонувати такі шляхи їх вирішення: 

– збільшення часу, присвяченого розгляду запитань до Уряду з однієї 

години до трьох годин (і, відповідно, запровадження «годин запитань до Уряду») 

та приведення у відповідності до цього ст. ст. 229, 230 Регламенту Верховної 

Ради; 

– закріплення обов’язку бути присутнім під час проведення «годин запитань 

до Уряду»  Прем’єр-міністра та тих членів Кабінету Міністрів України, яких 

стосується визначена тема запитань до Уряду. 

Діяльність комітетів та тимчасових слідчих комісій Верховної Ради 

України. Ключову роль у процесі парламентського контролю відіграють комітети 

Верховної Ради України, які діють відповідно до Конституції України, Закону 

України «Про комітети Верховної Ради України» і Регламенту Верховної Ради 
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України та тимчасові слідчі комісії, правовою підставою функціонування яких є 

Конституція України та Регламент Верховної Ради України. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 89 Конституції України, Верховна Рада України 

для здійснення законопроектної роботи, підготовки і попереднього розгляду 

питань, віднесених до її повноважень, виконання контрольних функцій відповідно 

до Конституції України створює з числа народних депутатів України комітети 

Верховної Ради України та обирає голів, перших заступників, заступників голів та 

секретарів цих комітетів [80]. Згідно з ч. 1 ст. 1 Закону України «Про комітети 

Верховної Ради України», комітет Верховної Ради України – це орган Верховної 

Ради України, який утворюється з числа народних депутатів України для 

здійснення за окремими напрямами законопроектної роботи, підготовки і 

попереднього розгляду питань, віднесених до повноважень Верховної Ради 

України, виконання контрольних функцій [131]. 

Реалізація комітетами контрольних повноважень щодо діяльності уряду 

характеризується постійним, систематичним і галузевим характером. Відповідно 

до ст. 14 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», контрольна 

функція комітетів полягає в: 

1) аналізі практики застосування законодавчих актів у діяльності державних 

органів, їх посадових осіб з питань, віднесених до предметів відання комітетів, 

підготовці та поданні відповідних висновків та рекомендацій на розгляд 

Верховної Ради України; 

2) участі за дорученням Верховної Ради України у проведенні «Дня Уряду 

України»; 

3) контролі за виконанням Державного бюджету України в частині, що 

віднесена до предметів їх відання, для забезпечення доцільності, економності та 

ефективності використання державних коштів у порядку, встановленому законом; 

4) організації та підготовці за дорученням Верховної Ради України 

парламентських слухань; 

5) організації та підготовці слухань у комітетах; 
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6) підготовці та поданні на розгляд Верховної Ради України запитів до 

Президента України від комітету, відповідно до положень п. 34 ч. 1 ст. 85 

Конституції України; 

7) взаємодії з Рахунковою палатою; 

8) взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини; 

9) направленні матеріалів для відповідного реагування в межах, 

установлених законом, органам Верховної Ради України, державним органам, їх 

посадовим особам; 

10) погодженні питань, проведенні консультацій щодо призначення на 

посади та звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створенні 

і ліквідації спеціальних державних органів, що віднесені до предметів відання 

комітетів, та здійсненні інших погоджень і консультацій у випадках, 

передбачених законом [131]. 

Під час здійснення своїх контрольних функцій за діяльністю уряду, 

комітети наділені широким обсягом прав та мають певні обов’язки. Зокрема, 

беручи участь у підготовці питань на розгляд Верховної Ради України у зв’язку з 

виконанням нею контрольних повноважень відповідно до Конституції України, 

комітети мають право ухвалювати висновки і рекомендації, а також право 

виступу представника від комітету на пленарному засіданні при розгляді 

Верховною Радою України питання щодо: 

1) Програми діяльності Кабінету Міністрів України, звітів про виконання 

загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, 

національно-культурного розвитку, охорони довкілля; 

2) відповідальності Кабінету Міністрів України та прийняття резолюції 

недовіри Кабінету Міністрів України; 

3) затвердження рішень про надання Україною позик і економічної 

допомоги іноземним державам та міжнародним організаціям, а також про 

одержання Україною від іноземних держав, банків і міжнародних фінансових 

організацій позик, не передбачених Державним бюджетом України, здійснення 

контролю за їх використанням [141]. 
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Здійснюючи, наприклад, контроль у бюджетному процесі, комітети, 

відповідно до ст. 27 Закону України «Про комітети Верховної Ради України»: 

1) мають право на внесення пропозицій щодо Основних напрямів 

бюджетної політики на наступний бюджетний період; 

2) попередньо розглядають проект закону про Державний бюджет України 

на відповідний бюджетний період та не пізніше 1 жовтня року, що передує 

плановому, подають свої пропозиції щодо цього законопроекту до профільного 

комітету; 

3) мають право на виступ свого представника в обговоренні питання при 

розгляді проекту закону про Державний бюджет України в першому читанні; 

4) попередньо розглядають питання про виконання Державного бюджету 

України (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів 

контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена до 

компетенції комітетів [131]. 

При здійсненні своїх контрольних повноважень, у разі встановлення 

порушення прав, свобод і інтересів людини та громадянина, інтересів держави, 

територіальної громади, що охороняються законом, комітети можуть направляти 

такі матеріали для відповідного реагування в межах, встановлених законом, 

органам Верховної Ради України, державним органам чи органам місцевого 

самоврядування [131]. 

Одним із дієвих засобів парламентського контролю є також діяльність 

тимчасових слідчих комісій, завданням яких є проведення розслідування з питань, 

що становлять суспільний інтерес (ч. 3 ст. 89 Конституції України). У такий 

спосіб, цими органами парламенту реалізується така форма контролю за 

діяльністю уряду, як «парламентське розслідування». Позитивним моментом 

існування тимчасових слідчих комісій Ю. Г. Барабаш вважає не тільки 

можливість контролювати Уряд, використовуючи радикальні повноваження для 

збирання інформації, а й право проводити парламентське розслідування, яке є 

правом парламентської меншості, так як для прийняття такого рішення достатньо 

150 голосів народних депутатів України. Це право є одним із визначальних у 
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існуванні опозиційних сил у парламенті, за допомогою якого вони здатні 

ефективно контролювати дії виконавчих структур, що мають підтримку 

парламентської більшості [5, с. 103]. 

Діяльність тимчасових слідчих комісій регулюється Регламентом Верховної 

Ради України, а також спеціальними постановами парламенту, щодо конкретних 

тимчасових комісій. Верховна Рада України утворює тимчасову слідчу комісію, 

якщо за це проголосувала не менш як одна третина від конституційного складу 

Верховної Ради України. Питання про утворення тимчасової слідчої комісії 

включається до порядку денного пленарних засідань Верховної Ради без 

голосування. 

На сьогодні у Верховній Раді України функціонують дві тимчасові слідчі 

комісії: Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань розслідування 

обставин конфлікту в Закарпатській області (створено 14 липня 2015 року) та 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань проведення технічної 

експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання 

бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті 

Запоріжжя (створено 15 липня 2015 року). 

Процедури проведення парламентського розслідування тимчасовою 

слідчою комісією законодавством не закріплюються. Проте, у ст. 88 Регламенту 

Верховної Ради України зазначається, що результати розслідування тимчасова 

слідча комісія викладає в письмовому звіті, який повинен містити висновки і 

пропозиції про: 

1) факти й обставини, які стали підставами для проведення розслідування; 

2) відомості чи обставини, встановлені тимчасовою слідчою комісією, і 

докази, якими це підтверджується; 

3) відомості чи обставини, що не підтвердилися; 

4) факти й обставини, які не були перевірені, і причини цього [141]. 

У пропозиціях тимчасової слідчої комісії зазначається, у який спосіб мають 

бути використані висновки тимчасової слідчої комісії в разі прийняття Верховною 

Радою рішення щодо них. Пропозиції тимчасової слідчої комісії викладаються у 
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проекті постанови чи іншого акту Верховної Ради і вносяться на розгляд 

Верховної Ради народними депутатами – членами тимчасової слідчої комісії. 

Згідно з ч. ч. 3–4 ст. 88 Регламенту Верховної Ради України, за 

результатами розгляду висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії 

Верховна Рада може прийняти такі рішення: 

1) взяти до відома висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії; 

2) припинити повноваження тимчасової слідчої комісії; 

3) продовжити роботу тимчасової слідчої комісії на визначений Верховною 

Радою строк, але не більше одного року з дня її утворення. 

При розгляді висновків і пропозицій тимчасової слідчої комісії, Верховна 

Рада за необхідності вирішує питання щодо: 

1) направлення матеріалів тимчасової слідчої комісії Генеральному 

прокурору для їх вивчення та відповідного реагування; 

2) направлення висновків тимчасової слідчої комісії Президенту України, 

Прем’єр-міністру України; 

3) направлення висновків тимчасової слідчої комісії для реагування 

відповідному державному органу, органу місцевого самоврядування чи посадовій 

особі згідно із законом; 

4) публікації висновків тимчасової слідчої комісії в газеті «Голос України». 

Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії не є вирішальними для органів, 

які здійснюють кримінальне провадження [141]. 

Слід зазначити, що на відміну від комітетів Верховної Ради України, статус 

тимчасових слідчих, як і тимчасових спеціальних комісій на сьогодні на рівні 

спеціального закону не врегульований (Закон України «Про тимчасові слідчі 

комісії, спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спеціальні комісії 

Верховної Ради України», прийнятий 15 січня 2009 року було визнано 

неконституційним, згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 

10.09.2009 р. № 20-рп/2009  [146]. 

Враховуючи вищезазначене та те, що Верховна Рада досить широко 

використовує своє право створювати тимчасові комісії, проблема законодавчого 
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врегулювання їх статусу та діяльності щодо здійснення контролю за 

функціонуванням уряду є дуже актуальною і потребує нагального вирішення. 

Зокрема, потребує законодавчого врегулювання питання проведення засідань 

комісій, порядок розгляду ними питань та проведення розслідувань, їх права та 

обов’язки тощо. Це, натомість, призведе до більш повного використання 

зазначеними комісіями своїх повноважень і підвищення ефективності здійснення 

парламентського контролю. 

Дієвим інструментом впливу парламенту на уряд, засобом активізації його 

діяльності є парламентські слухання, які регулярно проводяться у Верховній 

Раді України з актуальних проблем державного будівництва, соціально-

економічного та культурного розвитку, внутрішньої та зовнішньої політики тощо. 

Метою парламентських слухань є вивчення питань, що становлять суспільний 

інтерес та потребують законодавчого врегулювання. Правова природа цієї форми 

парламентського контролю, на думку Ю. Г. Барабаша, має свою суттєву 

специфіку: «…ця форма роботи вищого представницького органу держави 

використовується не тільки для контрольних цілей, а й, насамперед, для 

законотворчої діяльності, здійснення кадрових повноважень і виконання інших 

напрямків діяльності парламенту. Водночас, навіть використовуючи 

парламентські слухання задля підвищення якості законопроектної роботи, дії 

парламентаріїв під час слухань носять контрольний характер, бо в усіх випадках, 

проміжною чи кінцевою метою слухань є  перевірка тих чи інших обставин» [5, 

с. 86]. 

Процедура проведення парламентських слухань визначена Главою 39 

Регламенту Верховної Ради України. Аналіз її норм дає підставу стверджувати, 

що для України властивим є такий тип проведення парламентських слухань, як 

«обговорювання». За умов такого типу проведення цього контрольного заходу 

відбувається всебічне обговорення проблеми, що стала предметом 

парламентських слухань, шляхом дискусії. В результаті формується об’єктивне 

бачення вирішення тієї чи іншої проблеми. 
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Проводиться ця форма парламентського контролю в сесійний період, 

зазвичай, не більше одного разу на місяць у дні тижня, що відводиться для роботи 

в комітетах, депутатських фракціях (депутатських групах). Вона починається з 

ініціювання парламентських слухань та визначення дати їх проведення. Згідно зі 

ст. 234 Регламенту Верховної Ради України, пропозиція щодо проведення 

парламентських слухань може бути внесена на основі рішення, прийнятого 

комітетом з відповідного питання, у вигляді проекту постанови Верховної Ради, в 

якому має визначатися тема парламентських слухань та дата їх проведення. Для 

обговорення на парламентських слуханнях може бути запропоновано лише одне 

тематичне питання. Питання про проведення парламентських слухань 

включається до порядку денного сесії Верховної Ради без голосування [141]. 

Рішення про тему, день та час проведення парламентських слухань 

приймається Верховною Радою не пізніш як за 30 днів до їх проведення. У 

постанові Верховної Ради України про проведення парламентських слухань також 

зазначається комітет чи комітети, які здійснюють підготовку до проведення 

парламентських слухань, органи державної влади, які мають подати до Верховної 

Ради необхідні інформаційно-аналітичні матеріали та підготувати доповідь з 

питання, що розглядається на парламентських слуханнях, порядок їх висвітлення 

у засобах масової інформації. Рішення публікується в газеті «Голос України» у 

10-денний строк після дня його прийняття [141]. 

Підготовка до проведення парламентських слухань здійснюється відповідно 

до ст. 234 Регламенту Верховної Ради України. Зокрема, для участі в 

парламентських слуханнях у Верховній Раді запрошуються представники органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, політичних партій, інших 

об’єднань громадян, наукових установ, представники громадськості, автор 

(ініціатор) електронної петиції, які виявили бажання взяти в них участь і подали 

не пізніш як за п’ять днів відповідну заявку до комітету, що проводить підготовку 

до слухань. 

Комітет, який здійснює підготовку до проведення парламентських слухань, 

формує список запрошених осіб на парламентські слухання, порядок проведення 
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парламентських слухань та черговість виступів їх учасників. Список запрошених 

осіб та порядок проведення парламентських слухань вносяться для погодження з 

Головою Верховної Ради України не пізніш як за три дні до їх проведення. 

Не пізніш як за п’ять днів до проведення парламентських слухань Кабінет 

Міністрів України, інші органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування та комітети відповідно до предметів їх відання надають народним 

депутатам аналітичні та довідкові матеріали з питань, що розглядатимуться на 

парламентських слуханнях. Інші учасники парламентських слухань отримують 

відповідні матеріали під час реєстрації [141]. 

Проводяться парламентські слухання, здебільшого, в залі засідань 

Верховної Ради. Їх, відповідно до ст. 236 Регламенту Верховної Ради України, 

відкриває і веде Голова Верховної Ради України, Перший заступник або 

заступник Голови Верховної Ради України. Під час парламентських слухань 

заслуховуються доповіді з обговорюваної теми, відповіді на запитання та 

проводиться обговорення. Для доповіді відводиться до 20 хвилин, для відповідей 

доповідача на усні чи письмові запитання – до 15 хвилин [141]. 

За необхідності, після доповіді та відповідей на запитання заслуховується 

співдоповідь представника комітету, відповідального за підготовку проведення 

парламентських слухань, тривалістю до 15 хвилин, після чого співдоповідач 

протягом 10 хвилин відповідає на запитання. Після заслуховування доповіді та 

співдоповіді, відповідей на запитання проводиться загальне обговорення, на яке 

відводиться до двох годин. Виступаючим в обговоренні для виступу надається до 

п’яти хвилин. У разі необхідності, головуючим на засіданні може бути прийнято 

рішення про продовження обговорення. Після завершення обговорення питання 

головуючий підбиває підсумки парламентських слухань [141]. 

Законом передбачене обов’язкове стенографування парламентських 

слухань. Стенограма парламентських слухань розміщується на офіційному веб-

сайті Верховної Ради та видається окремим додатком до стенографічного 

бюлетеня пленарних засідань Верховної Ради. Вони проводяться гласно і відкрито 

з прямою радіотрансляцією, а в разі необхідності і телетрансляцією. 
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Згідно з регламентом, за результатами парламентських слухань Верховна 

Рада на пленарному засіданні приймає постанову Верховної Ради, якою схвалює 

відповідні рекомендації, в яких не тільки констатується наявність певних 

проблемних питань в тій чи іншій сфері, а й вказуються конкретні кроки з їх 

вирішення [141]. 

Верховна Рада України достатньо часто використовує парламентські 

слухання, як одну із дієвих форм контролю за діяльністю уряду. Зокрема, за 

даними урядового порталу, на травень 2017 року було заплановано парламентські 

слухання на тему «Стан реалізації засад антикорупційної політики в Україні». На 

цих слуханнях (відбулися 24 травня 2017 року) було розглянуто щорічну доповідь 

щодо реалізації засад антикорупційної політики в Україні [135]. Наступні 

парламентські слухання на тему «Пріоритетність додержання страхових засад при 

реформуванні пенсійної системи» відбулися вже 7 червня 2017 року. На 

слуханнях було розглянуто пропозиції Кабінету Міністрів України щодо 

реформування пенсійної системи. Прийняті на слуханнях рекомендації було 

направлено Міністру соціальної політики України  [134]. 

Загалом за час роботи Верховної Ради України восьмого скликання 

відбулося уже 29 парламентських слухань, присвячених актуальним питанням 

суспільного розвитку України [147]. У результаті їх проведення, парламент 

отримує досить всебічну інформацію про діяльність не тільки уряду, але й інших 

органів виконавчої влади України щодо відповідних питань, які є предметом 

слухання. 

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що парламентські контрольні 

процедури  є  необхідним фактором для становлення громадянського суспільства 

та розвитку України як демократичної правової держави. Верховною Радою 

України загалом досить широко застосовуються форми парламентського 

контролю за діяльністю уряду, які властиві державам-членам Європейського 

Союзу. Водночас окремі парламентські процедури потребують належного 

законодавчого врегулювання шляхом внесення відповідних (зокрема, 

запропонованих) змін до Регламенту Верховної Ради України та законів України. 
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3.3 Нормативно-правове регулювання парламентських процедур щодо 

форм  відповідальності Кабінету Міністрів України 

 

В Україні інститут парламентської відповідальності уряду та її форми 

безпосередньо пов’язані з проблемою вибору оптимальної форми правління та 

залишається дискусійним протягом усього процесу державотворення. У перші 

роки незалежності України конституційну основу організації і діяльності органів 

державної влади становила Конституція УРСР 1978 р. Її норми передбачали 

відповідальність Ради Міністрів УРСР перед Верховною Радою УРСР, а в період 

між сесіями – перед її Президією. З запровадженням 5 липня 1991 року посади 

Президента УРСР як вищої посадової особи Українського держави і глави 

виконавчої влади, Законом України «Про внесення змін і доповнень до 

Конституції (Основного Закону) Української РСР»  від 17 вересня 1991 р. № 1554-XII, 

були внесені зміни в ч. 1 ст. 117 Конституції УРСР, відповідно до яких  

встановлювався принцип відповідальності Кабінету Міністрів України не тільки 

перед Верховною радою України, а й перед Президентом України [126]. Однак в 

1992 р. з метою усунення двовладдя в системі виконавчої влади Закон України 

«Про внесення змін і доповнень до Конституції (Основного Закону) України» від 

14 лютого 1992 р. № 2113-XII передбачив підпорядкованість Кабінету Міністрів 

України Президенту України і підзвітність і відповідальність його перед 

Верховною Радою України. Також закон передбачав право Верховної Ради 

України виразити  недовіру Прем’єр-міністру  України,  окремим  членам  

Кабінету Міністрів України або Кабінету Міністрів України загалом, що тягне за 

собою їх відставку [125]. У такій редакції діяла конституційна норма укладена 

8 червня 1995 р., Конституційного договору між Верховною Радою України та 

Президентом України «Про основні засади організації та функціонування 

державної влади і місцевого самоврядування в Україні на період до прийняття 

Конституції України» (№ 1к/95-ВР). Стаття 29 Конституційного договору 

визначала Кабінет  Міністрів  України як центральний колегіальний орган 

державної виконавчої влади, підпорядкований Президентові України і 
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відповідальний перед ним [133]. Стаття 33 Договору передбачала право Верховної 

Ради України прийняти  рішення про вотум недовіри Кабінету Міністрів  України  

загалом  чи  окремим його членам лише у разі несвоєчасного подання проекту 

Державного  бюджету України. 

З прийняттям 28 червня 1996 р. Конституції України був закріплений 

принцип відповідальності Кабінету Міністрів України  перед Президентом 

України, а також підконтрольності та підзвітності його Верховній Раді України у 

межах, передбачених у ст. ст. 85, 87 Конституції України. (ч. 2  ст. 113). Щодо 

інституту парламентської відповідальності уряду, ч. 1 ст. 87 Основного Закону 

визначила, що Верховна Рада України за пропозицією  не  менш  як  однієї 

третини народних депутатів України від  її  конституційного  складу  може  

розглянути  питання  про  відповідальність  Кабінету  Міністрів  України  та  

прийняти  резолюцію  недовіри   Кабінетові  Міністрів України більшістю від 

конституційного  складу  Верховної  Ради України. 

Після проведення конституційної реформи та прийняття Закону України 

«Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV й 

закріплення такої форми правління, як парламентсько-президентська республіка, 

ч. 2 ст. 113 Основного Закону було врегульовано відповідальність Кабінету 

Міністрів України перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольність і підзвітність Верховній Раді України [124]. Також суттєвих змін 

зазнала стаття 87 Конституції України: серед суб’єктів ініціювання питання про 

винесення недовіри, крім однієї третини народних депутатів України, був 

названий і Президент України, а також розширено перелік обмежень для 

винесення вотуму недовіри уряду. 

З прийняттям Рішення Конституційного Суду у справі за конституційним 

поданням 252 народних депутатів України щодо відповідності Конституції 

України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції 

України» від 8 грудня 2004 р. № 2222-IV (справа про додержання процедури 

внесення змін до Конституції України) від 30 вересня 2010 р. № 20-рп/2010 

вищезазначений закон було визнано таким, що не відповідає Конституції України 
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(є неконституційним), у зв’язку з порушенням конституційної процедури  його 

розгляду та прийняття. Це мало наслідком повернення України до президентсько-

парламентської форми правління та відповідальності уряду в редакції Конституції 

1996 року. 

А революційні події в нашій державі 2013–2014 рр. сприяли прийняттю 

Верховною Радою України Постанови від 22 лютого 2014 р. № 750-VII, якою було 

визнано такими, що є чинними на території України положення Конституції 

України, прийнятої на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року, із 

змінами і доповненнями, внесеними законами України від 8 грудня 2004 року           

№ 2222-IV, від 1 лютого 2011 року № 2952-VI, від 19 вересня 2013 року № 586-VI. 

Чим в Україні було повернуто парламентсько-президентську форму правління з 

властивими їй особливостями парламентської відповідальності уряду. Тому 

сьогодні, відповідно до ч. 1 ст. 113 Конституції України, Кабінет Міністрів 

України відповідальний перед Президентом України і Верховною Радою України, 

підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених 

Конституцією. 

Наслідком підконтрольності і підзвітності уряду є його відповідальність 

перед єдиним органом законодавчої влади – Верховною Радою України. Широке 

використання різних форм парламентської відповідальності уряду є характерною 

рисою парламентської та змішаної форм правління. Деякі з цих форм 

застосовуються й в Україні, як парламентсько-президентській республіці. Вони 

врегульовані Конституцією і законами України і їх застосування Верховною 

Радою України  являє собою реалізацію парламентських процедур щодо 

відповідальності національного уряду. 

Під самими парламентськими процедурами притягнення до 

відповідальності Кабінету Міністрів України слід розуміти різновид 

конституційно-правових процедур, що являють собою чітко визначену 

Конституцією та законами України унормовану модель алгоритму послідовних 

юридично значущих процесуальних дій Верховної Ради України, спрямованих на 
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прийняття рішення про відставку уряду або його окремих членів з метою 

забезпечення стабільності та ефективності функціонування виконавчої влади. 

Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України 

характеризується тими ж рисами, що властиві парламентській відповідальності 

держав-членів Європейського Союзу: 

– за своєю правовою природою може мати як юридичний, так і політичний 

характер; 

– її форми закріплюється в Конституції  України, а процедури їх реалізації в 

Регламенті Верховної Ради України, Законі України «Про Кабінет Міністрів 

України»; 

– може мати як колективний, так і індивідуальний характер; 

– метою її застосування є стабільність та ефективність функціонування не 

тільки Кабінету Міністрів України, але й усієї системи органів державної влади; 

– має взаємний характер, який характеризується правом Президента 

України   достроково припинити повноваження Верховної Ради України, якщо 

протягом шістдесяти днів після відставки Кабінету Міністрів України не 

сформовано персональний склад Кабінету Міністрів України; 

– реалізується у певних формах [93, с. 85–91]. 

Так, відповідно до ст. 87, ч. 3 ст. 115 Конституції України такою формою є 

резолюція недовіри Кабінету Міністрів України, яка має деструктивний характер і 

не передбачає обов’язку парламенту пропонувати главу нового вищого органу 

виконавчої влади одночасно з її прийняттям. 

Зокрема, відповідно до ч. 1 ст. 87 Конституції України, Верховна Рада 

України за пропозицією Президента України або не менш як однієї третини 

народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України 

може розглянути питання про відповідальність Кабінету Міністрів України та 

прийняти резолюцію недовіри Кабінету Міністрів України більшістю від 

конституційного складу Верховної Ради України [80]. Слід зазначити, що 

резолюція недовіри, яка має наслідком відставку Кабінету Міністрів України, 

може здійснюватися Верховною Радою України за безпосередньої ініціативи 
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Президента України, є достатньо специфічною, властивою саме для 

національного законодавства і в європейських країнах не застосовується. 

Відповідно до Регламенту Верховної Ради України, процедура винесення 

резолюції недовіри складається з таких етапів: 

1) підготовка до розгляду Верховною Радою питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України. Цей етап, відповідно до ст. 231 Регламенту 

Верховної Ради України, складається з таких підетапів: 

а) ініціювання питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. 

Питання про відповідальність уряду виноситься на розгляд парламенту за 

пропозицією не менш як однієї третини народних депутатів від його 

конституційного складу, підтриманою їх підписами. Крім того, така пропозиція 

згідно з вищезазначеними положеннями Конституції України та ч. 1 ст. 14 Закону 

України «Про Кабінет Міністрів України» може бути внесена й Президентом 

України. Це питання включається до порядку денного сесії Верховної Ради без 

голосування; 

б) формулювання комітетами парламенту запитань до уряду. Після внесення 

на розгляд Верховної Ради питання про відповідальність Кабінету Міністрів 

України комітети відповідно до предметів їх відання не пізніш як у чотириденний 

строк формулюють і направляють через Апарат Верховної Ради питання до 

Кабінету Міністрів України, на які вони хотіли б отримати відповіді до розгляду 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України (ч. 2 ст. 231 Регламенту 

Верховної Ради України); 

в) підготовка і направлення урядом інформації щодо порушених питань. 

Кабінет Міністрів України у триденний строк після отримання запитань від 

комітетів направляє комітетам відповіді на них. Інформацію з питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів, згідно з ч. 2 параграфа 135 Регламенту 

Кабінету Міністрів України, готують визначені Прем’єр-міністром центральні 

органи виконавчої влади [129]. Узагальнений варіант інформації Кабінету 

Міністрів України разом з відповідями на запитання, що надійшли від комітетів, 

направляється до Апарату Верховної Ради, після чого у терміновому порядку 



 172 

надається народним депутатам. Один примірник інформації Кабінету Міністрів 

України офіційно направляється до Рахункової палати для підготовки висновків 

(ч. 3 ст. 231 Регламенту Верховної Ради України); 

г) розгляд на рівні комітетів Верховної Ради України питання про 

відповідальність уряду. Після отримання відповідей на поставлені запитання 

комітети розглядають питання про відповідальність Кабінету Міністрів України 

на своїх засіданнях. За результатом розгляду такого питання комітет, відповідно 

до п. 2 ч. 1 ст. 25 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», 

приймає рекомендації. Також комітети мають право виступу представника від 

комітету на пленарному засіданні при розгляді Верховною Радою України 

питання щодо резолюції недовіри (ч. 4 ст. 231 Регламенту Верховної Ради 

України). На цьому підетапі, як зазначають С. В. Лінецький та                                    

В. П. Крижанівський, забезпечується можливість отримання інформації від Уряду 

стосовно найважливіших аспектів його діяльності, зокрема тих, які стали 

фактичними (правовими) підставами для формулювання подання щодо його 

відповідальності перед парламентом України [95, с. 595]; 

ґ) включення питання про відповідальність Кабінету Міністрів України до 

порядку денного сесії Верховної Ради України. Питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України розглядається на пленарному засіданні Верховної 

Ради не пізніше ніж через 10 днів після внесення пропозицій (ч. 4 ст. 231 

Регламенту Верховної Ради України). 

2) розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України. На пленарне засідання Верховної Ради України запрошуються 

всі члени Кабінету Міністрів України. У разі розгляду питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України за пропозицією Президента України 

у пленарному засіданні Верховної Ради України бере участь Президент України. 

Цей етап складається з таких підетапів: 

а) доповідь ініціатора питання про відповідальність уряду. Відповідно до           

ч. 1 ст. 232 Регламенту Верховної Ради України, розгляд питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України починається з доповіді народного 
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депутата, уповноваженого з числа народних депутатів, які ініціювали питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України. Для доповіді надається до 45 

хвилин. Після закінчення доповіді доповідач протягом 45 хвилин відповідає на 

усні запитання представників депутатських фракцій (депутатських груп) та інших 

народних депутатів; 

б) виступ глави уряду. Під час розгляду питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів на пленарному засіданні Верховної Ради слово для виступу 

надається Прем’єр-міністру України, а в разі його відсутності з поважних причин 

– Першому віце-прем’єр-міністру України. Потім відводиться час (до 45 хвилин) 

для  відповідей на запитання. Крім того, на пропозицію депутатської фракції 

(депутатської групи), комітету Верховна Рада може прийняти рішення про 

заслуховування інформації членів Кабінету Міністрів України. Для інформації 

члену Кабінету Міністрів України надається до 15 хвилин. Після інформації член 

Кабінету Міністрів України протягом 15 хвилин відповідає на запитання 

представників депутатських фракцій (депутатських груп); 

в) виступи представників комітетів та депутатських фракцій. Після доповіді 

та відповідей на запитання надається слово для виступу представникам комітетів 

та депутатських фракцій (депутатських груп) тривалістю до трьох хвилин; 

г) голосування щодо прийняття резолюції недовіри. Після закінчення 

обговорення проводиться голосування Кабінету Міністрів України. Резолюція 

недовіри Кабінету Міністрів України вважається прийнятою, якщо за неї 

проголосувала більшість народних депутатів від конституційного складу 

Верховної Ради. Таке рішення приймається шляхом відкритого поіменного 

голосування. Прийняття Верховною Радою України резолюції недовіри Кабінету 

Міністрів України має наслідком відставку Кабінету Міністрів України (ч. ч. 4, 5 

Регламенту Верховної ради України) [141]. 

Зважаючи на принцип безперервності, закріплений ч. 1 ст. 3 Закону України 

«Про Кабінет Міністрів України», уряд, щодо якого прийнято резолюцію 

недовіри, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи 

новосформованого Кабінету Міністрів України. У такому випадку, відповідно до 
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параграфа 6 Регламенту Кабінету Міністрів України, державний секретар 

міністерства забезпечує підготовку інформаційно-аналітичних матеріалів щодо 

поточного стану справ у відповідній галузі та сфері діяльності із зазначенням 

основних показників розвитку галузі, переліку проблемних питань та пропозицій 

щодо виконання першочергових завдань на короткострокову перспективу для 

розгляду новопризначеним міністром. Згадані матеріали подаються 

Секретаріатові Кабінету Міністрів. Узагальнена інформація, підготовлена за 

результатами аналізу інформаційно-аналітичних матеріалів, подається 

Секретаріатом Кабінету Міністрів новопризначеному Прем’єр-міністрові [141]. 

Якщо звернутися до практики використання процедури парламентської 

відповідальності уряду у формі резолюції недовіри, можна навести такі приклади 

його успішного використання: 

– 26 квітня 2001 р. парламентом було оголошено недовіру прем’єрові                

В. А. Ющенку (Резолюція про недовіру Кабінетові Міністрів України 

від 26.04.2001 р. № 2393-III). Підставою прийняття резолюції було те, що 

17 квітня 2001 р. Верховна Рада України заслухала звіт Кабінету Міністрів 

України про хід виконання програми діяльності уряду. За результатами розгляду 

звіту  роботу уряду було визнано незадовільною та зазначено, що здійснення 

урядової програми «Реформи заради добробуту» призвело не до стабілізації у 

вітчизняній економіці, а до загострення соціально-економічної проблеми в 

суспільстві [132]. Наслідком прийняття резолюції недовіри стало підписання 

28 квітня 2001 року Указу Президента України «Про відставку Кабінету Міністрів 

України»; 

– 3 березня 2010 р., розглянувши питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України за соціально-економічну ситуацію в Україні, Верховна Рада 

України прийняла резолюцію недовіри уряду Ю. Тимошенко (Постанова 

Верховної Ради України «Про відповідальність Кабінету Міністрів України» від 3 

березня 2010 р. № 1928-VI). 

Для забезпечення політичної стабільності й попередження занадто частої 

зміни урядів, Конституцією та законами України передбачені певні обмеження 
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щодо застосування процедури парламентської відповідальності уряду у формі 

резолюції недовіри. Метою застосування таких обмежень, на думку 

Р. С. Мартинюк, є забезпечення оптимального балансу між стабільністю кабінету 

та його відповідальністю. Уряди можуть бути відповідальними і, водночас, 

стабільними, якщо процедура їх відповідальності перед парламентом є складною і 

обмежена низкою умов [103].  Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 87 Конституції 

України та ч. 5 ст. 14 Закону України «Про Кабінет Міністрів України», питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України не може розглядатися 

Верховною Радою України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а 

також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів 

України або протягом останньої сесії Верховної Ради України. 

Слід зазначили, що конституціями більшості держав-членів Європейського 

Союзу передбачена ситуація, коли повторно пропозицію про вотум недовіри може 

бути внесено і до закінчення встановленого конституцією терміну, зокрема, якщо 

ініціатором резолюції недовіри виступає більша кількість депутатів, ніж при 

винесенні попередньої резолюції (зокрема, 115 членів Сейму Польщі, абсолютна 

більшість загального числа депутатів парламенту Греції тощо). На необхідності 

законодавчого закріплення можливості подолання мораторію на заборону ставити 

питання про недовіру уряду протягом певного часу або в певних ситуаціях 

наполягають й українські вчені-конституціоналісти. Зокрема, на думку                      

Р. М. Павленка, слід  змінити положення ст. 87 Конституції України щодо 

неможливості розгляду питання про оголошення уряду вотуму недовіри протягом 

однієї сесії або року з дня затвердження Програми діяльності Кабінету Міністрів: 

передбачити можливість постановки такого питання навіть за означених умов – 

але тільки в разі, якщо цю пропозицію підтримують не менше 3/5 від 

конституційної кількості депутатів палати [115, с. 211–212]. Р. С. Мартинюк 

зазначає, що доцільно відмовитися від імперативного характеру мораторію на 

право Верховної Ради України висловлювати резолюцію недовіри Кабінету 

Міністрів України більше одного разу протягом однієї чергової сесії, а також 

протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України 
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або протягом останньої сесії Верховної Ради України. Адже в діяльності Уряду 

можуть бути виявлені такі порушення Програми його діяльності, як зловживання 

Прем’єром владою, загальний і безсумнівний неуспіх урядової політики тощо, які 

стануть вагомими причинами таких екстраординарних дій Верховної Ради 

України [102, с. 91]. Такої ж позиції притримується й О. В. Совгиря [156, с. 32]. 

Враховуючи вищезазначені обставини, необхідно змінити положення ст. 87 

Конституції щодо неможливості розгляду питання про прийняття резолюції 

недовіри більше одного разу протягом однієї сесії або року з дня затвердження 

Програми діяльності Кабінету Міністрів, і передбачити можливість постановки 

такого питання навіть за означених умов – але в тому разі, якщо ця пропозиція 

буде винесена більшістю, а прийнята 2/3 від конституційного складу Верховної 

Ради України. 

За характером суб’єкта відповідальності парламентська відповідальність 

може мати не тільки колективний, але й індивідуальний характер. Тобто недовіру 

може бути висловлено не тільки уряду загалом, а й окремим міністрам. Це 

уможливлює здійснення контролю за якістю роботи окремих міністерств, не 

вдаючись до крайніх заходів відставки уряду. Можливість індивідуальної 

парламентської відповідальності міністра існує в Австрії, Великобританії, Італії, 

Латвії, Польщі, Греції та закріплюється конституціями цих держав. Природа такої 

відповідальності, на думку М. К. Топоркової, полягає в тому, що це не тільки і не 

стільки покарання, а негативна оцінка діяльності такої посадової особи. Причому 

ця оцінка стосується не так самого міністра, що є суб’єктом відповідальності, як 

стану справ, що складається в результаті його дії або бездіяльності. Отже, йдеться 

не про власне особистість суб’єкта, що притягується до відповідальності, а про 

державні інтереси [170, с. 114]. 

Слід зазначити, що ст. 87 Конституції України не передбачає винесення 

резолюції недовіри окремому члену Кабінету Міністрів України. Хоча п. 12 ст. 85 

Основного Закону передбачається, що до повноважень Верховної Ради України 

належить вирішення питання про відставку Прем’єр-міністра України, членів 

Кабінету Міністрів України. Крім того, згідно зі ст. 18 Закону України «Про 
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Кабінет Міністрів України», член Кабінету Міністрів України (крім Прем’єр-

міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою України: 

1) шляхом прийняття відставки члена Кабінету Міністрів України за 

поданою ним заявою про відставку; 

2) за поданням Прем’єр-міністра України (стосовно Міністра закордонних 

справ України та Міністра оборони України таке подання вноситься за згодою 

Президента України); 

3) за поданням Президента України – Міністр закордонних справ України та 

Міністр оборони України; 

4) за власною ініціативою [130]. 

У такий спосіб, п. 4 ст. 18 вищезазначеного закону, передбачаючи право 

Верховної Ради України звільняти членів Кабінету Міністрів України за власною 

ініціативою, закріплює саме таку форму парламентської відповідальності, як 

індивідуальний вотум (резолюція) недовіри. Цей інститут, на думку 

І. Б. Коліушко, є надзвичайно важливим, підкреслює політичну сутність посади 

члена уряду, дає змогу окреслити межі політичної відповідальності цієї особи 

лише тими діями, які вона вчиняє чи на які погоджується [39, с. 10]. 

Підстави парламентської відповідальності члену уряду встановлюються ст. 

45 Закону України «Про Кабінет Міністрів України». Зокрема, згідно з ч. ч. 2–4         

ст. 45 вищезазначеного закону, члени Кабінету Міністрів України особисто несуть 

відповідальність за стан справ у доручених їм сферах державного управління. 

Члени Кабінету Міністрів України за вчинення правопорушень несуть 

відповідальність відповідно до закону. Члени Кабінету Міністрів України за 

вчинення корупційних правопорушень або порушення вимог до поведінки осіб, 

уповноважених на виконання функцій держави (заборона використання 

службового становища в особистих цілях, запобігання конфлікту інтересів тощо), 

можуть бути звільнені Верховною Радою України в порядку, визначеному 

частиною першою статті 18 Закону [130]. 

Однак процедури звільнення міністра Законом України «Про Кабінет 

Міністрів України» майже не врегульовані. Ч. ч. 2, 3 ст. 18 лише закріплюється, 
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що рішення Верховної Ради України про звільнення з посади члена Кабінету 

Міністрів України приймається у формі постанови Верховної Ради України. Член 

Кабінету Міністрів України звільняється з посади з дня прийняття відповідного 

рішення Верховною Радою України. 

Ця прогалина в законодавстві має бути усунена у такий спосіб: право 

Верховної Ради України щодо прийняття резолюції недовіри члену Кабінету 

Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної Ради України 

має бути встановлено в Конституції України; процедура винесення такої 

резолюції повинна визначатися Регламентом Верховної Ради України. 

Крім вотуму (резолюції) недовіри для багатьох держав-членів 

Європейського Союзу властива така форма парламентської відповідальності 

вищого органу виконавчої влади, як вотум довіри (резолюція довіри), тобто 

відмова в довірі уряду внаслідок ініціювання ним такого питання. Така форма 

парламентського контролю має місце тоді, коли уряд сам ставить у 

законодавчому органі питання про довіру і не знаходить її (отримує вотум 

недовіри), зазвичай, у випадку проходження у парламенті відповідного урядового 

законопроекту. Постановка питання про довіру – це засіб перевірки наявності в 

парламенті коаліції більшості та підтримки програми діяльності уряду. Деякі 

науковці зазначають, що постановка питання про довіру уряду в парламенті є 

засобом тиску уряду на орган законодавчої влади з метою домогтися схвалення 

парламентом необхідного для уряду рішення [103]. Однак це хибна позиція. 

Процедура прийняття вотуму довіри передбачається законодавством таких 

держав, як Болгарія, Польща, Португалія, Франція, Угорщина та ін. Зокрема, у 

Франції питання про довіру уряду ініціюється Прем’єр-міністром у зв’язку з 

програмою діяльності уряду, декларацією про загальну політику або конкретним 

законопроектом; рішення про схвалення програми діяльності уряду або декларації 

про загальну політику приймається абсолютною більшістю голосів; неприйняття 

такого рішення є підставою для відставки уряду [81, с. 101]. У Польщі Голова 

Ради Міністрів може звернутися до Сейму з проханням про висловлення довіри 



 179 

Раді Міністрів. Відповідне рішення приймається більшістю голосів у присутності 

не менше половини конституційного числа депутатів [79]. 

Конституцією України вищезазначеної форми парламентського контролю за 

діяльністю уряду не передбачено, хоча на необхідності її запровадження 

наполягає значна кількість українських науковців [5, с. 160; 104, с. 23]. Суттєвою 

є позиція вітчизняних учених, тому доцільно запровадити на конституційному 

рівні таку форму парламентської відповідальності уряду, як вотум (резолюція) 

довіри, а в Регламенті Верховної Ради України закріпити таку процедуру, як 

постановка питання про вотум довіри за ініціативою Кабінету Міністрів України 

у зв’язку з прийняттям закону, запропонованого урядом або схваленням програми 

його діяльності. Така процедура об’єктивно необхідна для досягнення балансу в 

системі стримувань і противаг, що є характерним для парламентських та 

змішаних форм правління. 

У такий спосіб, основною формою парламентської відповідальності 

Кабінету Міністрів України, відповідно до Конституції та законодавства України, 

є деструктивний вотум (резолюція) недовіри. Але це не заперечує можливості 

запровадження інших форм, що властиві та успішно реалізовуються у більшості 

державах-членах Європейського Союзу, зокрема вотуму (резолюції) довіри. Адже 

сприятиме більш конструктивній взаємодії між Кабінетом Міністрів України та 

Верховною Радою України, забезпечить стабільне функціонування національного 

уряду, створить належні стимули до ефективної діяльності вищого органу 

виконавчої влади України. 

Вважаємо, що ці та інші процеси конституційної модернізації 

парламентських процедур у сфері формування і діяльності Кабінету Міністрів 

України є важливою умовою реалізації Україною стратегічної мети на поступове 

набуття повноправного членства в Європейському Союзі. 
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Висновки до розділу 3 

 

Дослідивши особливості парламентських процедур щодо формування, 

діяльності та відповідальності Кабінету Міністрів України, можна зробити 

висновок, що однією з найважливіших парламентських процедур в Україні є 

процедури формування Кабінету Міністрів України. Для України як 

парламентсько-президентської республіки властива саме парламентська модель 

формування уряду і відповідно парламентські процедури, що визначають 

формування уряду, охоплюють декілька етапів (стадій) цього процесу, зокрема: 

1) призначення голови уряду – Прем’єр-міністра України. Він натомість 

складається з таких підетапів: 

– внесення коаліцією депутатських фракцій пропозиції щодо кандидатури 

Прем’єр-міністра України Президенту України; 

– внесення Президентом України подання про призначення на посаду 

Прем’єр-міністра України в строк не пізніше ніж на п’ятнадцятий день після 

надходження пропозиції щодо його кандидатури від коаліції депутатських 

фракцій у Верховній Раді України; 

– зустріч кандидата на посаду Прем’єр-міністра України з депутатськими 

фракціями; 

– розгляд питання на пленарному засіданні Верховної Ради України щодо 

призначення Прем’єр-міністра України; 

– прийняття рішення щодо призначення Прем’єр-міністра України шляхом 

голосування більшістю народних депутатів України від конституційного складу 

парламенту; 

2) формування Кабінету Міністрів України – призначення міністрів. Цей 

етап представлений моделлю, за умови якої міністри призначаються парламентом 

за поданням глави уряду (Міністр оборони України і Міністр закордонних справ 

України – за поданням глави держави), і поділяється на декілька підетапів: 

– внесення коаліцією депутатських фракцій пропозицій щодо кандидатур до 

складу Кабінету Міністрів України Прем’єр-міністру України; 
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– внесення новопризначеним Прем’єр-міністром України до Верховної Ради 

України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України та внесення 

Президентом України до Верховної Ради України подання про призначення 

Міністра оборони України і Міністра закордонних справ України; 

– зустріч кандидата на посаду члена Кабінету Міністрів України з 

депутатськими фракціями (за пропозицією депутатських фракцій (фракції); 

– розгляд питання щодо призначення на посаду членів Кабінету Міністрів 

України  та прийняття рішення щодо них у формі постанови; 

3) вступ на посаду членів уряду шляхом складення присяги на пленарному 

засіданні Верховної Ради України. Присягу зачитує Прем’єр-міністр України, її 

текст підписує кожен член Кабінету Міністрів України. Кабінет Міністрів 

України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення присяги не 

менше ніж двома третинами від його посадового складу. 

У деяких державах-членах Європейського Союзу однією з стадій 

формування уряду (найчастіше останньою) є отримання вотуму довіри 

(інвеститури) шляхом схвалення парламентом його програми. В Україні, 

незважаючи на наявність процедури схвалення програми уряду, цю процедуру не 

можна вважати процедурою отримання довіри (інвеститури) уряду в її 

класичному розумінні, так як її схвалення не є обов’язковою умовою для 

призначення Кабінету Міністрів України. Несхвалення програми також не має 

наслідком відмову у довірі уряду і не тягне за собою формування його нового 

складу. 

Незважаючи на достатньо детальне врегулювання на законодавчому рівні 

процесу формування Кабінету Міністрів України, він все ж має певні недоліки та 

практичні проблеми, які потребують свого вирішення. Зокрема, вітчизняним 

законодавством не визначено термін, упродовж якого коаліція депутатських 

фракцій у Верховній Раді України вносить пропозиції Президенту України щодо 

кандидатури Прем’єр-міністра України; у законодавстві відсутня вказівка на 

термін, упродовж якого Президент вносить до Верховної Ради України подання 

про призначення Міністра оборони України та Міністра закордонних справ 
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України, а Прем’єр-міністр інших членів Кабінету Міністрів України; 

Регламентом Верховної Ради України не врегульовано засади формування, 

організації діяльності та припинення діяльності коаліції депутатських фракцій. 

Парламентський контроль в Україні здійснюється завдяки контрольним 

парламентським процедурам – різновиду конституційно-правових процедур, що 

являють собою чітко визначену Конституцією та законами України унормовану 

модель алгоритму послідовних юридично значущих процесуальних дій Верховної 

Ради України, її органів, народних депутатів України, спрямованих на перевірку 

діяльності Кабінету Міністрів України на відповідність законодавству України, та 

наслідками яких, у разі виявлення порушень, є застосування відповідних санкцій. 

Для України загалом властивий той же комплекс конституційно-правових 

форм здійснення парламентського контролю за виконавчою владою, що 

вироблений у державах-членах Європейського Союзу. Зокрема, Верховною 

Радою України застосовуються такі форми: депутатські запити, депутатські 

звернення та розгляд Верховною Радою України питань, пов’язаних з 

депутатськими запитами та депутатськими зверненнями; розгляд питання про 

схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; розгляд Верховною 

Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України; «година запитань до 

Уряду»; діяльність комітетів і тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України; проведення парламентських слухань. 

Наслідком підконтрольності і підзвітності уряду парламенту є його 

відповідальність перед Верховною Радою України. Під парламентськими 

процедурами притягнення до відповідальності Кабінету Міністрів України слід 

розуміти різновид конституційно-правових процедур, що являють собою чітко 

визначену Конституцією та законами України унормовану модель алгоритму 

послідовних юридично значущих процесуальних дій Верховної Ради України, 

спрямованих на прийняття рішення про відставку уряду або його окремих членів з 

метою забезпечення стабільності та ефективності функціонування виконавчої 

влади. 
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В Україні парламентська відповідальність уряду реалізується у формі 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має деструктивний характер і 

не передбачає обов’язку парламенту пропонувати главу нового вищого органу 

виконавчої влади одночасно з прийняттям резолюції недовіри уряду. 

Процедури винесення резолюції недовіри Кабінету Міністрів України 

охоплюють декілька етапів: 

– підготовка до розгляду Верховною Радою питання про відповідальність 

Кабінету Міністрів України, що включає: ініціювання питання про 

відповідальність Кабінету Міністрів України; формулювання комітетами 

парламенту запитань до уряду; підготовку і направлення урядом інформації щодо 

порушених питань; розгляд на рівні комітетів Верховної Ради України питання 

про відповідальність уряду; включення питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України до порядку денного сесії парламенту; 

– розгляд Верховною Радою питання про відповідальність Кабінету 

Міністрів України, що включає: доповідь ініціатора питання про відповідальність 

уряду; виступ глави уряду та за необхідності заслуховування інформації членів 

Кабінету Міністрів України; виступи представників комітетів та депутатських 

фракцій; голосування щодо прийняття резолюції недовіри та прийняття рішення. 

За характером суб’єкта відповідальності парламентська відповідальність 

може мати не тільки колективний, але й індивідуальний характер. Хоча ст. 87 

Конституції України не передбачається винесення резолюції недовіри окремому 

члену Кабінету Міністрів України. Однак ст. 18 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», визначаючи, що член Кабінету Міністрів України (крім 

Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою 

України за власною ініціативою, закріплює фактично саме таку форму 

парламентської відповідальності, як індивідуальний вотум (резолюція) недовіри. 

Отже, право Верховної Ради України щодо прийняття резолюції недовіри 

члену Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу 

Верховної Ради України має бути врегульовано Конституцією України; процедура 

винесення такої резолюції має бути визначена Регламентом Верховної Ради 
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України. Також необхідно запровадити на конституційному рівні таку форму 

парламентської відповідальності уряду, як вотум (резолюція) довіри, і в 

Регламенті Верховної Ради України належним чином врегулювати порядок її 

здійснення. 
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ВИСНОВКИ 

 

Дослідивши конституційно-правову природу парламентських процедур, їх 

конституційно-правове регулювання щодо формування, контролю за діяльністю 

та відповідальності уряду в країнах Європейського Союзу та особливості 

реалізації парламентських процедур щодо функціонування Кабінету Міністрів 

України, можна сформулювати такі висновки, зокрема: 

1. Поняття «процедура» вживається в різноманітних значеннях та 

контекстах. Найбільш суттєвого поширення воно набуло в юриспруденції. В 

залежності від галузі права, в якій застосовуються такий вид процедури, як 

юридична, її прийнято класифікувати на конституційно-правову, адміністративно-

правову, цивільно-правову тощо. Ті конституційно-правові процедури, що 

належать до питань порядку роботи парламенту в науці конституційного права, 

отримали назву – парламентські процедури. 

Парламентській процедурі властиві такі ознаки: 

– соціальний характер; 

– становить собою самостійний різновид конституційно-правової 

процедури, яка натомість є різновидом юридичної процедури; 

– характеризується нормативною визначеністю, регламентується 

відповідними нормами права; 

– являє собою унормовану модель алгоритму послідовних юридично 

значущих процесуальних дій суб’єктів її реалізації (має внутрішню організацію, 

структуру); 

– спрямована на досягнення певної мети і в результаті її реалізації 

досягається певний результат. 

Під парламентською процедурою слід розуміти самостійний різновид 

конституційно-правових процедур, що має соціальний характер, 

регламентується відповідними нормативно-правовими актами та іншими 

джерелами права, являє собою унормовану модель алгоритму послідовних 

юридично значущих процесуальних дій парламенту, його палат або 
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парламентських органів чи окремих депутатів та спрямована на досягнення певної 

мети (результату); 

2. Парламентські процедури можна класифікувати за такими критеріями: 

– за джерелом закріплення (парламентські процедури, що містяться: а) в 

нормативно-правових актах (конституції держави, органічних законах, 

регламентах парламенту або палат парламенту, звичайних законах); б) в 

нормативно-правових договорах; в) мають характер прецеденту; г) існують у 

формі конституційного звичаю; 

– за цільовим призначенням – регулятивні та охоронні; 

– за правовими формами діяльності – правотворчі, установчі, 

правозастосовні і контрольні парламентські процедури; 

– за суб’єктом реалізації – внутрішньопарламентські та міжінституційні; 

– за об’єктом реалізації (сферою реалізації) – такі, що використовуються 

при вирішенні питань, які стосуються внутрішньодержавних зносин  та ті, що 

стосуються зовнішніх зносин; 

– за методом правового регулювання – альтернативні (диспозитивні) і 

безальтернативні (імперативні) процедури; 

– за порядком проведення (здійснення) – обов’язкові і факультативні 

парламентські процедури; 

– за терміном дії – строкові, відносно строкові та безстрокові; 

– за тривалістю реалізації – повні і скорочені; 

– за змістом – загальні і спеціальні; 

3. Парламентська процедура характеризується нормативною визначеністю, 

регламентованістю. В залежності від належності держави до певної правової сім’ї, 

парламентські процедури визначаються низкою джерел права, такими, як 

нормативно-правові акти, нормативно-правові договори, правові прецеденти та 

правові звичаї. 

Нормативно-правові акти як джерела парламентського права можна 

поділити на такі групи: a) Конституція (Основний Закон держави);                           



 187 

б) органічні закони; в) регламент парламенту або палати парламенту; г) звичайні 

закони;  ґ) підзаконні нормативно-правові акти. 

Основу нормативно-правового регулювання парламентських процедур 

становить Конституція держави, в якій, зазвичай, містяться загальні процедурні 

норми, що визначають діяльність парламенту у певній сфері. Парламентські 

процедури закріплюються в основних законах країн-членів Європейського Союзу 

в різному обсязі: від поодинокого регламентування деяких з них у положеннях 

Основного Закону до детальної регламентації. 

Також нормативно-правовим актом, який визначає окремі парламентські 

процедури, є органічний закон, який найчастіше визначають як акт, прийняття 

якого безпосередньо передбачено нормами конституції і який є продовженням 

конституційних приписів. В Україні такого різновиду правових актів немає. Хоча 

за правовою природою до таких можна віднести Закони України «Про комітети 

Верховної Ради України», «Про статус народного депутата України», «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини», «Про Кабінет 

Міністрів України» та ін. 

Важливе місце в системі правових джерел, що регламентують 

парламентські процедури, займають регламенти парламенту (палат парламенту), 

які охоплюють більш детальне регулювання парламентських процедур, 

пов’язаних із порядком роботи органу законодавчої влади, формуванням його 

внутрішніх органів, реалізацією законодавчої функції, здійсненням контрольних 

повноважень тощо. 

В Україні під Регламентом Верховної Ради України слід розуміти 

передбачений Конституцією України нормативно-правовий акт, який приймається 

парламентом та закріплює порядок роботи Верховної Ради України, формування 

її внутрішніх органів та державних органів, в утворенні яких бере участь орган 

законодавчої влади, процедури розгляду інших питань, віднесених до його 

повноважень. 

Також окремі процедурні питання реалізації парламентом своїх функцій 

містяться в звичайних законах України, а деякі парламентські процедури 
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врегульовані підзаконними нормативними актами, прийнятими українським 

парламентом (Положення про Апарат Верховної Ради України, Постанова 

Верховної Ради України «Про затвердження Положення про помічника-

консультанта народного депутата України» тощо); 

4. Залежно від ступеня участі парламенту й глави держави в процесі 

формування уряду, виділяють різні моделі його формування (найчастіше – 

парламентську і позапарламентську). Так як держави-члени Європейського Союзу 

представлені парламентськими або змішаними формами правління, то для  них 

переважно властива саме парламентська модель формування уряду. 

Можна виокремити такі стадії (етапи) парламентської моделі формування 

уряду, які визначені відповідними парламентськими процедурами. 

Перша стадія (етап) – призначення голови уряду. Може бути представлена 

декількома моделями та складатися з низки підетапів. Право призначати главу 

уряду може бути закріплено за главою держави, але приймаючи відповідне 

рішення, він зв’язаний думкою більшості в парламенті (нижній палаті 

парламенту) (Нідерланди, Данія, Люксембург, Італія, Хорватія). Конституційна 

практика деяких держав закріплює правило, що зобов’язує главу держави при 

прийнятті рішення про призначення глави уряду узгоджувати свою позицію з 

парламентом (Іспанія, Португалія, Румунія). В інших державах передбачено 

делегування главою держави своїх повноважень у сфері формування уряду лідеру 

парламентської більшості (Болгарія). Право призначення голови уряду може бути 

закріплено за главою держави, але суб’єктом подання кандидатури на цю посаду 

виступає парламент, або палата парламенту (Ірландія). Голова уряду може 

призначатися на посаду та звільняється з посади президентом за згодою 

парламенту (Литва). Для деяких парламентських та змішаних республік держав-

членів Європейського Союзу властива модель, за якої глава уряду призначається 

парламентом за поданням президента (Словенія, Угорщина, ФРН). 

Друга стадія (етап) формування уряду – призначення міністрів. Зазвичай 

цей етап представлений двома моделями: 1) міністри призначаються главою 

держави за поданням глави уряду або за умови контрасигнації акту про 
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призначення членів уряду главою уряду (Данія, Естонія, Ірландія, Іспанія, Італія, 

Нідерланди, Португалія, Франція, Чехія); 2) міністри призначаються парламентом 

(нижньою палатою парламенту) за поданням глави уряду (Словенія). 

Третя стадія (етап) формування уряду – інвеститура. Під парламентською 

інвеститурою слід розуміти процедуру надання парламентом (нижньою палатою 

парламенту) довіри голові уряду або всьому його складу у формі затвердження 

програми діяльності уряду або надання згоди на його призначення. Ця процедура 

існує в Бельгії, Греції, Ірландії, Іспанії, Італії, Мальті, Німеччині, Фінляндії. У 

деяких державах-членах Європейського Союзу уряд може починати свою роботу 

без отримання ним формальної парламентської довіри – інвеститури (Австрія, 

Данія, Ісландія, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Швеція); 

5. Під процедурами парламентського контролю слід розуміти різновид 

конституційно-правових процедур, що являє собою чітко визначену конституцією 

та законами унормовану модель алгоритму послідовних юридично значущих 

процесуальних дій парламенту, його палат або парламентських органів, депутатів, 

спрямованих на перевірку діяльності вищого органу виконавчої влади на 

відповідність законодавству держави, та наслідками яких, у разі виявлення 

порушень, є застосування відповідних санкцій. 

У конституційній практиці держав-членів Європейського Союзу розроблено 

і застосовується комплекс конституційно-правових форм здійснення 

парламентами ефективного контролю за урядом та процедур їх реалізації. 

Найпоширенішими з-поміж них є: депутатські запити, звернення і запитання; 

інтерпеляція; діяльність парламентських комітетів, тимчасових слідчих комісій 

(парламентські розслідування); звіти уряду; парламентські слухання та дебати; 

контрольні повноваження щодо нормотворчої діяльності уряду (контроль за 

делегованим законодавством). 

6. Фактором, від якого значною мірою залежить ефективність 

функціонування уряду, є наявність дієвих інституціональних механізмів його 

відповідальності. Під парламентською відповідальністю уряду розуміють 

відповідальність, яка може мати як юридичний, так і політичний характер, 
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полягає в прийнятті парламентом рішення щодо відставки уряду або його 

окремих членів  в порядку і формах, передбачених конституцією та законами 

держави, з метою забезпечення стабільності та ефективності функціонування 

виконавчої влади. 

Парламентські процедури притягнення до відповідальності уряду – різновид 

конституційно-правових процедур, що являють собою чітко визначену 

конституцією та законами унормовану модель алгоритму послідовних юридично 

значущих процесуальних дій парламенту (палати парламенту), спрямованих на 

прийняття рішення про відставку уряду або його окремих членів з метою 

забезпечення стабільності та ефективності функціонування виконавчої влади. 

До  основних парламентських процедур щодо реалізації парламентської 

відповідальності уряду можна віднести ті, які спрямовані на вираження уряду 

вотуму недовіри (резолюції осуду), вотуму довіри (резолюції довіри) внаслідок 

ініціювання ним такого питання та імпічмент. 

Найбільш поширеною формою парламентської відповідальності уряду в 

державах-членах Європейського Союзу є вотум недовіри (резолюція осуду): 

конструктивний та деструктивний. Перший передбачає висловлення парламентом 

або окремою його палатою недовіри уряду з одночасним визначенням глави 

нового уряду (Іспанія, Польща, Бельгія, Угорщина, Словенія, ФРН); другий – не 

передбачає обов’язку парламенту пропонувати відразу ж главу нового вищого 

органу виконавчої влади (Греція, Естонія, Італія, Латвія, Чехія, Франція). 

У деяких державах-членах Європейського Союзу передбачено можливість 

висловлення вотуму недовіри окремому міністрові – індивідуального вотуму 

(резолюції) недовіри (Болгарія, Греція, Естонія, Італія, Литва, Латвія, Словенія, 

Польща, Хорватія та ін.), метою запровадження якого є уникнення урядової кризи 

в результаті незначних змін у позиціях депутатських фракцій в парламенті; 

7. Для України як парламентсько-президентської республіки також властива 

парламентська модель формування уряду  і відповідно парламентські процедури, 

що визначають формування уряду, охоплюють декілька етапів (стадій) цього 

процесу. Першим етапом у формуванні уряду України є призначення голови 
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уряду – Прем’єр-міністра України. Він натомість складається з таких підетапів: 

внесення коаліцією депутатських фракцій пропозиції щодо кандидатури Прем’єр-

міністра України Президенту України; внесення Президентом України подання 

про призначення на посаду Прем’єр-міністра України; зустріч кандидата на 

посаду Прем’єр-міністра України з депутатськими фракціями; розгляд питання на 

пленарному засіданні Верховної Ради України щодо призначення Прем’єр-

міністра України: прийняття рішення щодо призначення Прем’єр-міністра 

України шляхом голосування більшістю народних депутатів України від 

конституційного складу парламенту. 

Другий етап (стадія) формування Кабінету Міністрів України – призначення 

міністрів, представлений моделлю, за умови якої міністри призначаються 

парламентом за поданням глави уряду (Міністр оборони України і Міністр 

закордонних справ України за поданням глави держави). Цей етап можна 

поділити на декілька підетапів: внесення коаліцією депутатських фракцій 

пропозицій щодо кандидатур до складу Кабінету Міністрів України Прем’єр-

міністру України; внесення Прем’єр-міністром України до Верховної Ради 

України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України і 

Президентом України про призначення Міністра оборони України і Міністра 

закордонних справ України; зустріч кандидата на посаду члена Кабінету 

Міністрів України з депутатськими фракціями; розгляд питання щодо 

призначення на посаду членів Кабінету Міністрів України  та прийняття рішення 

щодо них у формі постанови. 

Третім етапом формування уряду є вступ на посаду його членів шляхом 

складення присяги на пленарному засіданні Верховної Ради України. Кабінет 

Міністрів України набуває повноважень та розпочинає роботу після складення 

присяги не менше ніж двома третинами від його посадового складу. 

В Україні, незважаючи на наявність процедури схвалення програми уряду, 

цю процедуру не можна вважати процедурою отримання довіри (інвеститури) 

уряду в її класичному розумінні, так як її схвалення не є обов’язковою умовою 

для призначення Кабінету Міністрів України. Несхвалення програми також не має 
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наслідком відмову у довірі уряду і не тягне за собою формування його нового 

складу; 

8. Парламентський контроль в Україні здійснюється завдяки контрольним 

парламентським процедурам – різновиду конституційно-правових процедур, що 

являють собою чітко визначену Конституцією та законами України унормовану 

модель алгоритму послідовних юридично значущих процесуальних дій Верховної 

Ради України, її органів, народних депутатів України, спрямованих на перевірку 

діяльності Кабінету Міністрів України на відповідність законодавству України, та 

наслідками яких, у разі виявлення порушень, є застосування відповідних санкцій. 

Для України загалом властивий подібний комплекс конституційно-правових 

форм здійснення парламентського контролю за виконавчою владою, що 

вироблений у державах-членах Європейського Союзу. Зокрема, Верховною 

Радою України застосовуються такі форми: депутатські запити, депутатські 

звернення та розгляд Верховною Радою України питань, пов’язаних з 

депутатськими запитами та депутатськими зверненнями; розгляд питання про 

схвалення Програми діяльності Кабінету Міністрів України; розгляд Верховною 

Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України; «година запитань до 

Уряду»; діяльність комітетів і тимчасових спеціальних та тимчасових слідчих 

комісій Верховної Ради України; проведення парламентських слухань; 

9. Наслідком підконтрольності і підзвітності вітчизняного уряду парламенту 

є його відповідальність перед Верховною Радою України. Під парламентськими 

процедурами притягнення до відповідальності Кабінету Міністрів України слід 

розуміти різновид конституційно-правових процедур, що являють собою чітко 

визначену Конституцією та законами України унормовану модель алгоритму 

послідовних юридично значущих процесуальних дій Верховної Ради України, 

спрямованих на прийняття рішення про відставку уряду або його окремих членів з 

метою забезпечення стабільності та ефективності функціонування виконавчої 

влади. 

В Україні парламентська відповідальність уряду реалізується у формі 

резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має деструктивний характер і 
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не передбачає обов’язку парламенту пропонувати главу нового вищого органу 

виконавчої влади одночасно з прийняттям резолюції недовіри уряду. 

Процедури винесення резолюції недовіри Кабінету Міністрів України 

охоплюють декілька етапів: підготовка до розгляду Верховною Радою питання 

про відповідальність Кабінету Міністрів України; розгляд Верховною Радою 

питання про відповідальність Кабінету Міністрів України. 

За характером суб’єкта відповідальності парламентська відповідальність 

може мати не тільки колективний, але й індивідуальний характер. Статтею 87 

Конституції України не передбачається винесення резолюції недовіри окремому 

члену Кабінету Міністрів України, хоча ст. 18 Закону України «Про Кабінет 

Міністрів України», передбачаючи, що член Кабінету Міністрів України (крім 

Прем’єр-міністра України) може бути звільнений з посади Верховною Радою 

України за власною ініціативою, закріплює фактично саме таку форму 

парламентської відповідальності, як індивідуальний вотум (резолюція) недовіри; 

10. Незважаючи на достатньо детальне врегулювання на законодавчому 

рівні процедур формування Кабінету Міністрів України, контролю за його 

діяльністю та парламентської відповідальності уряду, вони все ж мають певні 

недоліки та практичні проблеми, які потребують свого законодавчого вирішення. 

Зокрема: 

– вітчизняним законодавством не визначено термін, упродовж якого 

коаліція депутатських фракцій у Верховній Раді України вносить пропозиції 

Президенту України щодо кандидатури Прем’єр-міністра України; у 

законодавстві відсутня вказівка на термін, упродовж якого Президент вносить до 

Верховної Ради України подання про призначення Міністра оборони України та 

Міністра закордонних справ України, а Прем’єр-міністр інших членів Кабінету 

Міністрів України; Регламентом Верховної Ради України не врегульовано засади 

формування, організації діяльності та припинення діяльності коаліції 

депутатських фракцій. Ці недоліки потребують усунення шляхом внесення 

відповідних змін до Закону України «Про Кабінет Міністрів України» та 

Регламенту Верховної Ради України; 
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– щодо встановлення обмежень права народного депутата на депутатський 

запит; також доцільно було б закріпити вимоги не тільки до змісту, але й до 

форми депутатського запиту та депутатського звернення; 

– необхідно збільшити час, присвячений розгляду запитань до уряду з однієї 

години до трьох годин (запровадження «годин запитань до Уряду») та привести у 

відповідність до цього ст. ст. 229, 230 Регламенту Верховної Ради; 

– слід закріпити обов’язок бути присутнім під час проведення «годин 

запитань до Уряду» на засіданні Верховної Ради України Прем’єр-міністра та тих 

членів Кабінету Міністрів України, яких стосується визначена тема запитань; 

– потребує законодавчого врегулювання статус тимчасових слідчих та 

тимчасових спеціальних комісій і питання проведення засідань тимчасових 

слідчих та тимчасових спеціальних комісій, порядок розгляду ними питань та 

проведення розслідувань, їх права та обов’язки тощо; 

– вважаємо за необхідне удосконалити положення ст. 87 Конституції 

України щодо неможливості розгляду питання про прийняття резолюції недовіри 

більше одного разу протягом однієї сесії або року з дня затвердження Програми 

діяльності Кабінету Міністрів і передбачити можливість постановки такого 

питання навіть за означених умов – але в тому разі, якщо ця пропозиція буде 

винесена більшістю, а прийнята 2/3 від конституційного складу Верховної Ради 

України; 

– потребує врегулювання на рівні Основного Закону України право 

Верховної Ради України щодо прийняття резолюції недовіри окремому члену 

Кабінету Міністрів України більшістю від конституційного складу Верховної 

Ради України. Процедура винесення такої резолюції має бути закріплена 

Регламентом Верховної Ради України; 

– необхідно запровадити на конституційному рівні таку форму 

парламентської відповідальності уряду, як вотум (резолюція) довіри, і в 

Регламенті Верховної Ради України належним чином врегулювати порядок її 

здійснення. 
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Запропоновані авторські інтерпретації процесів конституційної модернізації 

парламентських процедур у сфері формування і діяльності Кабінету Міністрів 

України сприятимуть реалізації стратегічної мети України щодо поступового 

набуття повноправного членства в Європейському Союзі. 
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